Kungsholmens stadsdelsnämnd
Sammanträde 2014-08-28
Ärende 21
Skrivelse
Kristin Jacobsson (C)
Skrivelse om närmiljön vid området kring Hornsbergs strand
Under den varma sommaren har människor från hela staden njutit av det fina området och
miljön kring Hornsbergs strand. Det är positivt att området attraherar många besökare, som
bidrar till en myllrande stämning i området. Ett aktivt folkliv hör en stor stad till!
Tyvärr har områdets popularitet emellanåt också inneburit problem och bekymmer, både för
besökare och de som bor i området. Polisen har varit närvarande under stora delar av
sommaren för att stävja eventuella uppkomna situationer, bl.a. farlig och hänsynslös
vattenskoterkörning men även hög musik dygnet runt, bråk och farlig trafik. Polisens sätt att
kommunicera med de boende om sina åtgärder, via bl.a. Facebook har varit exemplariskt.
Inför sommaren fattade vi i Kungsholmen stadsdelsnämnd beslut om att göra en del av
området till officiell badplats, något som sedan, olyckligt, aldrig hann beslutas av
stadsfullmäktige.
Inför nästa säsong är det viktigt att ta ett nytt helhetsgrepp om situationen kring Hornsbergs
strand. Att försöka spara några kronor på att inte göra fler delar av stranden till officiell
badplats så att permanenta toaletter (som gärna får smälta in i närmiljöns utformning) och
säkerhetsbojar kan sättas upp i vattnet vore direkt oansvarigt, och väldigt kortsiktigt. Vi måste
tänka inte minst på säkerheten för de som badar.
Från Centerpartiets del vill vi också gärna se att området kring Hornsbergs strand görs till så
kallad gåfartsgata där fotgängare, cyklister och bilister samsas om utrymmet på fotgängarens
villkor. Hastigheten får inte vara högre än gångfart och fotgängare har företräde. Vi tror att
det skulle ha stor effekt på trafiksituationen i området.
Naturligtvis bör vi ständigt pröva och laborera med hur parkförvaltningen sköts under de mest
hektiska sommarmånaderna. Även om extra insatser har satts in i år verkar det inte räcka.
Våra parker måste vara fräscha och städade.
Utifrån ovanstående vill vi att stadsdelsnämnden uppdrar till förvaltningen att:
- Utifrån ett helhetsgrepp, och i samverkan med berörda aktörer, lämna förslag på
hur situationen vid Hornsbergs strand kan förbättras till nästa år så att området kan
fortsatt utgöra en attraktiv mötesplats, säker badmiljö och lugn boendemiljö.
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