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tjänsteutlåtande.
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Sammanfattning
Ett medborgarförslag inkom i november 2013 om önskemål att
förbättra tillgängligheten på parkvägen mellan fastigheten
Stagneliusvägen 40 och Rålambsvägen i Fredhäll genom olika
åtgärder.
Förvaltningen delar förslagsställarens uppfattning att parkvägen är i
behov av en upprustning. Tidigast 2015 kan en upprustning ske då
åtgärden inte kan inrymmas i investeringsbudgeten för 2014.
Förvaltningen föreslår att renoveringen av parkvägen tas med i
ansökan om investeringsmedel för tillgänglighetshöjande åtgärder
för verksamhetsåret 2015.
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Bakgrund
I november 2013 inkom ett medborgarförslag till Kungsholmens
stadsdelsnämnd om att rusta upp parkvägen mellan fastigheten
Stagneliusvägen nr 40 och Rålambsvägen i Fredhäll.
Stadsdelsnämnden beslutade vid sammanträde den 17 december
2013 att överlämna medborgarförslaget till förvaltningen för
beredning.
Ärendet
Förslagsställaren föreslår att
1. parkvägen mellan fastigheten Stagneliusvägen 40 och
Rålambsvägen renoveras och beläggs med ny asfalt
alternativt med stenplattor.
2. belysning sätts upp utmed parkvägen.
3. parkvägen vinterväghålls.
Förslagsställaren beskriver att åtgärder skulle underlätta att ta sig
från fastigheten till busshållplatsen på Rålambsvägen.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av parkmiljöavdelningen norra innerstaden.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen delar förslagsställarens uppfattning att parkvägen är i
behov av en upprustning. I den reinvesteringsplan som
förvaltningen har arbetat fram finns parkvägen med som ett
upprustningsprojekt. Någon finansiering för reinvesteringsplanen
finns ännu inte. Förvaltningen ser heller inte någon möjlighet att
inrymma åtgärden inom nämndens budget för parkinvesteringar
2014. Förvaltningen kommer därför att i verksamhetsplan för 2015
föreslå stadsdelsnämnden att ansöka om extra investeringsmedel för
tillgänglighetshöjande åtgärder, så att renoveringen kan
genomföras. Uppskattad kostnad för att iordningställa nämnda
parkväg och anslutande parkvägar är ca 300 000 kr.
Frågor om belysning av parkvägar handläggs av trafikkontoret.
Förvaltningen har tagit upp förslagsställarens önskemål om
parkvägsbelysning med trafikkontoret. Trafikkontoret har meddelat
att någon parkbelysning på parkvägen inte är aktuell.
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Vinterväghållning, snöröjning och halkbekämpning, av parkvägarna
på Kungsholmen koncentreras till huvudstråk. Det avser parkvägar
som leder till/från tunnelbanestationer, knutpunkter för bussar och
andra frekventerade målpunkter. Aktuell parkväg tillhör inte
kategorin huvudstråk, varför den inte kommer att vinterväghållas.
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Förvaltningen föreslår stadsdelsnämnden att besluta om att
renoveringen av parkvägen tas med i ansökan om investeringsmedel
för tillgänglighetshöjande åtgärder för verksamhetsåret 2015, samt i
övrigt överlämna detta tjänsteutlåtande som svar på
medborgarförslaget.

Bilaga
Medborgarförslaget
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