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Sammanfattning
I maj 2015 inkom ett medborgarförslag till Kungsholmens
stadsdelsnämnd om fast loppmarknad i Kristineberg.
Stadsdelsnämnden beslutade vid sammanträde den 11 juni 2015 att
medborgarförslaget skulle överlämnas till förvaltningen för
beredning.
Förvaltningen är positiv till inkommet medborgarförslag om att
skapa en loppmarknad i Kristineberg och aktivera platsen mellan
Kristinebergs t-banestation och E4:an. Däremot ligger aktuellt
område på gatumark och inte parkmark, som stadsdelsnämnden
ansvarar för. Stadsdelsnämnden ansvarar inte heller för
marknadsplatser.
På grund av att ärendet ligger utanför stadsdelsnämndens
ansvarsområde föreslår förvaltningen att stadsdelsnämnden
överlämnar medborgarförslaget till fastighetsnämnden och
trafiknämnden för kännedom.
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Bakgrund
I maj 2015 inkom ett medborgarförslag till Kungsholmens
stadsdelsnämnd om fast loppmarknad i Kristineberg.
Stadsdelsnämnden beslutade vid sammanträde den 11 juni 2015 att
medborgarförslaget skulle överlämnas till förvaltningen för
beredning.
Ärendet
Förslagsställaren skriver att vägbiten mellan Kristinebergs t-bana
och E4:an är outnyttjad och inte speciellt vacker. Enligt
förslagsställaren är en loppmarknad ett fenomen som uppskattas av
alla målgrupper och det är ett bra sätt att återanvända saker som
annars skulle slängas. Förslaget är att aktivera platsen och dra nytta
av det nära läget till både tunnelbana och parkering. Förslaget
innefattar att Hjalmar Söderbergs väg målas med röd vägfärg för att
markera den nya platsens funktion och att stängslet till
tunnelbanespåret ersätts med ett hyllsystem med ett utkragande tak.
Till en början föreslås detta vara en helgaktivitet och då kan
gatusträckningen användas till parkering på vardagar.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av parkmiljöavdelningen norra innerstaden.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen är positiv till inkommet medborgarförslag om att
skapa en loppmarknad i Kristineberg och aktivera platsen mellan
Kristinebergs t-banestation och E4:an. Däremot ligger aktuellt
område på gatumark och inte parkmark, som stadsdelsnämnden
ansvarar för. Stadsdelsnämnden ansvarar inte heller för
marknadsplatser.
Skulle en fast loppmarknad skapas på platsen krävs beslut från
kommunfullmäktige, för att sedan skriva in den som en torgplats i
de lokala ordningsföreskrifterna. Fastighetskontoret ansvarar för
salutorg med fasta torgplatser inom Stockholms stad. Totalt handlar
det om cirka 150 torgplatser på drygt 50 torg där du kan köpa frukt,
grönsaker och blommor med mera. En tillfällig marknad däremot,
skulle inte kräva beslut av kommunfullmäktige. I ett sådant fall får
intresserade loppishandlare ansöka om polistillstånd och upplåtelse
från trafikkontoret för användning av offentlig plats.
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På grund av att ärendet ligger utanför stadsdelsnämndens
ansvarsområde föreslår förvaltningen att stadsdelsnämnden
överlämnar medborgarförslaget till fastighetsnämnden och
trafiknämnden för kännedom.
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Bilaga
Medborgarförslaget

Dnr: 1.2.4.-191-2015
Rubrik: Fast Loppmarknad i Kristineberg
Förslag:
Hej!
Detta förslag vart publicerad i Vårt Kungsholmen för två veckor sedan,
bifogar länk här där ni kan se bilder på förslaget :
http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/loppis-ska-lyftakristineberg/aRKodx!WP7e449ndoxPMf@4MNIqHA/ .
Jag har även andra bilder på själva strukturen som jag kan skicka.
Jag driver en arkitektfirma och kan hjälpa er att förverkliga detta om
intresse finns.
Bakgrund
Hjalmar Söderbergs Väg går parallellt med tunnelbanespåret och
Drottningsholmsvägen och sträcker sig från Kristineberg till
Thorhildsplan.
Vägbiten mellan Kristinebergs t-bana och E4:an är outnyttjad och öde
och inte speciellt vacker.
Mitt förslag är att man med enkla medel kan aktivera platsen och dra
nytta av det nära läget till både tunnelbana och att det finns relativt bra
med parkeringsmöjligheter i området.
En loppmarknad är ett fenomen som uppskattas av alla målgrupper och
är ett bra sätt att återanvända saker som annars skulle slängas.
Förslaget
Hjalmar Söderbergs väg börjas med att målas med röd vägfärg på det
partiet som går mellan Kristinebergs t-bana och E4:an, detta för att
markera den nya platsens funktion på ett roligt och tydligt sätt, som en
röd matta som har rullats ut. Sedan kan ett hyllsystem med ett
utkragande tak ersätta stängslet till tunnelbanespåret. Den nya
konstruktionen är anpassad till försäljning och man kan placera sina varor
i hyllorna eller hänga dem i det nedpendlande gallerdelen av taket.
Detta skulle få fler personer att sälja saker då man annars måste ha med
sig tunga bord och andra föremål för att bygga upp sin säljplats.
Delar av taket kan ha solceller som är kopplade till lampor så att
konstruktionen lyses upp om kvällen.
Till en början kan detta vara en helgaktivitet och då kan gatusträckningen
användas till parkering på vardagar.
Vänligen
Inkom 2015-05-06 11:38:35
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