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Sammanfattning
I augusti 2014 inkom fyra skrivelser om att förbättra situationen i
Hornsbergs strand. Stadsdelsnämnden beslutade på sitt
sammanträde den 28 augusti 2014 att lämna över skrivelserna till
förvaltningen för beredning.
Förvaltningen avser att inför kommande sommarsäsong sätta upp
askkoppar i anslutning till skräpkorgarna, komplettera med fler
skräpkorgar för engånggrillar samt bibehålla hög städfrekvens i
området. Tillsammans med exploateringskontoret utförs extra
insatser för att göra gräsytorna hållbara och planteringskydd
kommer att sättas upp för att skydda planterade växter.
Förvaltningen kommer sätta upp parkskyltar med bl.a. gällande
ordningsregler och information om var toaletter finns.
Trafikkontoret kommer att bygga en toalettbyggnad med fyra
toalettutrymmen samt smalna av gatan vid övergängsställena, för att
få bilisterna att tvingas sänka farten.

Kungsholmens stadsdelsförvaltning
Parkmiljöavdelningen norra innerstaden
kungsholmen@stockholm.se
stockholm.se

Eventuellt kommande beslut om förarbevis för skotrar samt
iordningsställande av allmänt bad, skulle kunna förbättra situationen
vad gäller hastighetsöverträdelser och ankring från sjöfordon.
Sjöpolisens närvaro under sommaren 2014 hade positiv effekt på
situationen på sjön.
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Bakgrund
I augusti 2014 inkom till Kungsholmens stadsdelsnämnd en
skrivelse från bostadsrättsföreningen Gåspennan om begäran om
hjälp vid Hornsbergs strand. I samma månad lämnade Tina
Ghasemi m.fl. (M), Kristina Jacobsson (C) och Charlotte
Schenholm (FP) i Kungsholmens stadsdelsnämnd in varsin
skrivelse om att förbättra situationen vid Hornsbergs strand.
Stadsdelsnämnden beslutade på sitt sammanträde den 28 augusti
2014 att lämna över samtliga skrivelser till förvaltningen för
beredning.
Ärendet
Nordvästra Kungsholmen har under senare år omvandlats från en
plats med nedlagda industrier till en levande stadsdel med
blandning av bostäder, arbetsplatser, parker och restauranger.
Hornsbergs strandpark blev färdigställd 2013 och blev snabbt ett
mycket uppskattat rekreationsområde för boende och besökare. I
takt med att områdets popularitet ökat har det inkommit synpunkter
på att det förekommer problem med ordningsstörningar på platsen
och att området inte är rustat för det höga besökstrycket.
I skrivelserna från de M, C och FP framhävs att förvaltningen
tillsammans med berörda aktörer behöver ta ett helhetsgrepp kring
området så att situationen kan förbättras. Sammanfattningsvis
föreslås i skrivelserna följande åtgärder som förvaltningen ges i
uppdrag att utreda om det är möjligt att genomföra:
- Intensiv städning under sommarmånaderna (M, C)
- Sätt upp askkoppar i anslutning till skräpkorgarna (M)
- Fler permanenta toaletter samt skyltning som visar var
toaletterna finns (M, C)
- Anlägg farthinder på gatan Hornsbergs strand alternativt gör
en del av gatan till gångfartsområde (M, C)
- Ankringsförbud i delar av vattenområdet samt begränsa
sjötrafiken i direkt anslutning till strandkanten (M)
- Häv badförbudet (M, FP, C)
- Se över alkoholreglerna (FP)
- Ge fastighetsägare möjlighet att sätta upp grindar till sina
gårdar (FP)
Bostadsrättsföreningen Gåspennan begär om hjälp för att förbättra
situationen vid Hornsbergs strand. De upplever området som
otryggt och anser att åtgärder behöver vidtas för att förbättra
situationen.
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Följande frågor anser de ha högsta prioritet:
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-

Avgränsa bryggorna för sjötrafik och inför ankringsförbud.
Åtgärder för att strandparken blir tyst och trygg enligt de
normer som gäller övriga bostadsområden.
Möjlighet för boende att skydda sin innergård genom
grindar.

För förbättring av parken föreslås följande:
- Nedanför trappan vid Rotundan – placera någon beläggning.
Här har endast varit gräsbelagt de två första veckorna efter
gräsutplacering.
- Lägg ut små fyrkantiga stenplattor, oregelbundet, på stora
”gräsmattan”. Detta som underlag för grillar. Man slipper då
brännhålen som aldrig läker.
- Avgränsa planteringarna mot nedtrampningar.
- Skyltar mot fimpning i den numera vitprickiga
”gräsmattan”.
- Plantera ett mindre buskage på den största gräsytan. Den
höliknande, brännskadade ”gräsmattan” får då en grön fläck
samt ett tillhåll för fåglar under övriga delar av året.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av parkmiljöavdelningen norra innerstaden i
samråd med exploateringskontoret, trafikkontoret och Polisen.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Enligt nämndens verksamhetsmål ska Kungsholmens parker
utvecklas till en gemensam resurs för allt fler invånare. Där ska
finnas plats för lek, spontant spel eller avkoppling i en vacker,
grönskande, tillgänglig, trygg och välskött park. Förvaltningen är
positiv till att Hornsbergs strand utvecklats till en attraktiv plats för
boende och besökare. Enligt förvaltningen kräver områdets ökade
popularitet extra insatser för att klara det ökade besökstrycket.
Nedan följer en redogörelse för hur förvaltningen, tillsammans med
berörda aktörer, arbetar för att öka trivseln och tryggheten i
området.
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Parkskötsel och renhållning
Förvaltningen ansvarar för skötsel och renhållning i parkerna på
Kungsholmen och Essingeöarna. Under sommaren installerade
förvaltningen nya solcellsdrivna skräpkorgar som kompakterar
skräpet och larmar när det är dags för tömning. Skräpkorgarna kan
ta emot skräp motsvarande fem till sju gånger skräpkorgens storlek
och de är slutna så att skadedjur inte kan komma åt innehållet.
Städnigen har prioriterats högt och har utförts fyra gången per dygn
under sommaren 2014. Förvaltningens bedömning är att
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skräpkorgarnas kapacitet har räckt till och flera parkbesökare har
rapporterat att de upplever att renhållningen blivit mycket bättre.
Enligt förvaltningen bör motsvarande omfattning av städning
utföras kommande sommar om besökstrycket förblir högt.
Eftersom fimpar utgör en stor del av skräpmängden, kommer
förvaltningen till kommande sommarsäsong att komplettera med
askkoppar i anslutning till skräpkorgarna. Bostadsrättsföreningen
Gåspennan efterfrågar stenplattor i gräset som underlag för grillar.
Detta är enligt förvaltningen inte en fungerande lösning eftersom
det hindrar klippningen av gräsmattorna. Förvaltningen bedömer
dock att det behövs fler skräpkorgar för engångsgrillar och kommer
att komplettera med fler sådana till kommande sommarsäsong.
Förvaltningen arbetar även med att värna områdets gräsytor och
planteringar. Tillsammans med exploateringskontoret görs extra
insatser för att göra gräsytorna hållbara och planteringskydd i smide
kommer att sättas upp för att skydda de växter om är planterade.
Gräsytan nedanför Rotundan kommer innan sommarsäsongen att
beläggas med stenplattor så som bostadsrättsföreningen Gåspennan
föreslår. Enligt förvaltningen bör inte ett buskage planteras på den
största gräsytan. Förvaltningen anser att det är viktigt att behålla så
stora öppna gräsytor som möjligt i parken, eftersom det är en så
populär picknickplats.
Toaletter
I dagsläget finns det endast en permanent offentlig toalett i området,
den finns intill restaurang Piren. Under sommaren har allmänheten
rapporterat problem med att det inte finns några allmänna toaletter i
området. Folk har urinerat mot husväggar, portar och inne på
bostadsgårdar. Många har velat använda restaurangernas toaletter
vilket bidragit till trängsel och stök i deras lokaler. Detta ledde till
att förvaltningen satte upp fem tillfälliga sommartoaletter.
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Det är trafik- och renhållningsnämnden som ansvarar för
permanenta toaletter i Stockholms offentliga utomhusmiljö.
Förvaltningen har tillsammans med trafikkontoret sett ut en
placering av nya toaletter i början av strandpromenaden, intill
kajparterren. Den planerade toalettbyggnaden kommer att ha fyra
toalettutrymmen varav en större tillgänglighetsanpassad toalett.
Tillgänglighetstoaletten kommer att vara utrustad med skötbord.
Alla toaletter kommer att vara kostnadsfria. Trafikkontoret har
startat projekteringen och enligt tidplanen ska toalettbyggnaden
vara klar i mitten av maj 2015. Investering och drift av toaletterna
faller under trafik- och renhållningsnämndens ansvarsområde.
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Till sommaren 2015 avser förvaltningen att sätta upp parkskyltar för
Hornsbergs strandpark och Kristinebergs strandpark och avser att
förse dessa skyltar med bl.a. information om var toaletterna finns.
Innergårdar
Förvaltningen har fått några önskemål från bostadsrättsföreningar
om att avgränsa deras gårdar med staket och grindar så att
utomstående inte kan komma in där. Enligt uppgift från
exploateringskontoret har de rätt att göra det själva eftersom det är
deras gård som de råder över. Bostadsrättsföreningarna får själva ta
fram förslag på grind och staket och därefter ansöka om bygglov
från stadsbyggnadskontoret.
Trafikplanering
Polis och allmänhet har upplevt att många hastighetsöverträdelser
samt felparkeringar ägt rum. Det är trafik- och
renhållningsnämnden som ansvarar för gatorna i staden. Enligt
trafikkontoret kommer de inte att utreda om Hornsbergs strand kan
bli en gångfartsgata. De satsar istället på att smalna av gatan vid
övergängsställena, för att få bilisterna att tvingas sänka farten.
Dessa åtgärder kommer att påbörjas under våren 2015 så att det är
klart till sommaren.
Bad
Hornsbergs strand är fortfarande inte klassad som en officiell
badplats och det råder badförbud längs hela strandpromenaden.
Stadsdelsnämnden behandlade på sitt sammanträde i maj 2014 ett
ärende om att badförbudet hävs och att en officiell badplats
anordnas. Ärendet ligger nu hos kommunfullmäktige för beslut.
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Vattenskotrar och båtar
Enligt Polisen har det på Ulvsundasjön under sommarperioden skett
hastighetsöverträdelser från vattenskotrar och andra sjöfordon.
Polisen intygar att det finns de som kör vårdslöst nära strandkanten
vid Hornsberg vilket medför fara för de badande och upplevs som
mycket störande för badgäster, restauranggäster och boende. Något
som kan förbättra situationen är ett eventuellt beslut om förarbevis
för skotrar enligt Havs- och vattenmyndighetens (HaV) förslag från
november 2013. Detta kan komma att bidra till en säkrare trafik på
sjön och göra det lättare att komma åt olovlig körning och oerfarna
förare. Polisen anser också att delar av strandlinjen bör inhägnas
med linbojar för att ge ett säkerhetsavstånd och hindra förankring
vid solbryggor och strandkant. Frågan ligger för närvarande hos
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Länsstyrelsen men påverkas också av kommunfullmäktiges beslut
om officiell badplats.
Störande ljud
Enligt Stockholms stads lokala ordningsföreskrifter får man inte ha
störande verksamhet mellan kl. 22.00 och 07.00. Kommande
parkskyltar kommer förses med dessa ordningsregler.
Alkohol
Enligt Stockholms stads lokala ordningsföreskrifter får inte
spritdrycker, vin och starköl förtäras på skolgårdar, parklekar,
lekparker på offentlig plats eller inom de parker, bad och
centrumanläggningar m.m. inom staden som anges i
ordningsföreskrifterna (platser där alkoholförbud gäller visas i
bilaga 6 i de lokala ordningsföreskrifterna). Hornsbergs strandpark
innefattas idag inte av alkoholförbudet och för att göra det behövs
beslut i kommunfullmäktige. Enligt den information som
förvaltningen har fått från polisen, är det dock inte i första hand
alkoholen som skapar problem i området. Förvaltningen tycker
därför att det är angeläget att arbeta med andra åtgärder för att
förbättra området snarare än att skapa förbud. Efter
sommarsäsongen 2015 avser förvaltningen att utvärdera
genomförda åtgärder för att se om ytterligare insatser behövs, som
t.ex. alkoholförbud.
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Polisens närvaro
Enligt Polisen har under soliga dagar all övertalig poliskapacitet,
från midsommar till mitten av augusti, satts in på Hornsbergs
strand. Förutom Polisen har även Stockholms stads parkvärdar
ronderat i området dagligen. Alla tillfrågade polisenheter som
jobbat på plats tycker att den ökade polisnärvaron har gjort skillnad
och inverkat dämpande på ordningsstörningarna. Mest positiv effekt
anses Sjöpolisens närvaro ha, eftersom de kan ta itu med problemen
som uppstår på sjön. Inför sommarperioden 2014 beslutade
insatsledningen om ett antal arbetssätt gällande olika delar av
problematiken på platsen. Exempel på dessa arbetssätt är att inneha
så låg tolerans som möjligt mot alla typer av brott och
trafikförseelser i området, ha mer fokus på narkotikabrott samt att
genomföra gemensamma och riktade insatser på platsen
tillsammans med andra enheter och myndigheter. Detta arbete
upplevs av dem Polisen tillfrågat ha haft viss positiv inverkan på
områdets problem. I sammanhanget bör dock nämnas att
Hornsbergs strand inte sticker ut om man ser till antalet anmälda
brott.
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På lång sikt anser Polisen dock inte att ständig hög polisnärvaro är
en önskvärd lösning, då det finns en risk att andra områden i
distriktet ”tappas”, exempelvis Medborgarplatsen eller Sergels torg.
Det är dock positivt att Polisen visar att man tar problemen på allvar
och upprätthåller de närboendes förtroende. Polisen anser att det för
att komma till rätta med problematiken, krävs ett övergripande och
långsiktigt arbete som ändrar förutsättningarna på platsen och dess
utformning. Fokus för området bör fortsatt vara ett
brottsförebyggande arbete liksom samverkan med boende,
näringsidkare, myndigheter och andra intressenter.
Bilagor
1. Skrivelse från bostadsrättsföreningen Gåspennan, dnr 1.2.3378-2014
2. Skrivelse från (C) om närmiljön vid området kring
Hornsbergs strand, dnr 1.2.3-388-2014
3. Skrivelse från (M) om Hornsbergs strand, dnr 1.2.3-3922014
4. Skrivelse från (FP) om Hornsbergs strand, dnr 1.2.3-3932014
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