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Svar på medborgarförslag om sittrappor vid
Hornstulls Strand
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnen beslutar att anlägga sittrappor i slänten nedanför
Hornstulls Strand nr. 5 inför sommarsäsongen 2015 till en kostnad
av cirka 150 tkr.

Christina Rapp Lundahl
Stadsdelsdirektör

Niklas Björkman
Ekonomichef

Sammanfattning
Stadsdelsnämnden har erhållit två medborgarförslag om att anlägga
sittrappor i slänten nedanför Hornstulls Strand nr. 5.
Stadsdelsförvaltning anser att de två medborgarförslagen är positiva
och genomförbara idéer. Den aktuella platsen är väl lämpad för
sittrappor på grund av att det här råder goda sol- och
utsiktsförhållanden. Medborgarförslagen ligger i linje med stadens
målsättning att skapa attraktiva stråk och bättre möjligheter till
rekreation vid stadens vatten vilket anges i Promenadstaden –
Översiktsplan för Stockholm.
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Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnen beslutar att anlägga
föreslagna sittrappor inför sommarsäsongen 2015 till en kostnad av
cirka 150 tkr.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen inom Södermalms
stadsdelsförvaltning.
Bakgrund
Stadsdelsnämnden har erhållit två medborgarförslag om att anlägga
sittrappor i slänten nedanför Hornstulls Strand nr. 5.
Stadsdelsnämnden beslutade vid sammanträdet den 12 juni 2014 att
ge förvaltningen i uppdrag att bereda medborgarförslagen.
Medborgarförslagen bifogas ärendet som bilaga 1 och 2.
Medborgarförslagen
Medborgarförslagen går kortfattat ut på att uppföra sittrappor i trä i
slänten nedanför Hornstulls Strand nr. 5. Placering av sittrapporna
markeras på karta i bilaga 3.
I medborgarförslag 1 framförs att den aktuella slänten mestadels
utgörs av brännässlor och annat ogräs. Enligt förslagsställaren
försöker parkbesökare idag sitta på betongkanten ovanför slänten
men genom att anlägga föreslagna sittrappor ges möjlighet för fler
att sitta i solen och se ut över vattnet.
I medborgarförslag 2 medföljer en illustration på hur en möjlig
sittrappa skulle kunna utformas på den aktuella platsen.
Förslagsställaren anger att anläggandet av sittrapporna kan bekostas
av egna och insamlade medel i det fall att staden inte står för
kostnaden.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltning anser att de två medborgarförslagen som
föreslår att sittrappor anläggs i slänten nedanför Hornstulls Strand
nr. 5 är positiva och genomförbara idéer. Enligt förvaltningen är
platsen väl lämpad för detta ändamål då det här råder goda sol- och
utsiktsförhållanden. Medborgarförslagen ligger i linje med stadens
målsättning att skapa attraktiva stråk och bättre möjligheter till
rekreation vid stadens vatten vilket anges i Promenadstaden –
Översiktsplan för Stockholm.
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Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnen beslutar att anlägga
föreslagna sittrappor inför sommarsäsongen 2015.
Anläggningskostnaden uppskattas till 150 tkr och föreslås tas från
de lokala parkinvesteringsmedlen.
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Bilagor
1. Medborgarförslag 1.
2. Medborgarförslag 2.
3. Karta på placering av föreslagen sittrappa.
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