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Belysning och gym under Ekelundsbron - svar
på medborgarförslag
Förvaltningens förslag till beslut
Medborgarförslaget besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
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Sammanfattning
Ett medborgarförslag om att sätta upp gymredskap och att förbättra
belysningen under Ekelundsbron inkom till Kungsholmens
stadsdelsnämnd i oktober 2015.
Förvaltningen har tillsammans med trafikkontorets
belysningsansvarige för Kungsholmen besökt platsen kvällstid. Vid
besöket konstaterades att belysningen under bron inte är tillräcklig.
Trafikkontoret kommer därför att utarbeta ett förslag till förbättrad
belysning under Ekelundsbron under 2016 med åtgärd samma år.
Förvaltningen anser dock att möjligheterna till motion och
”gymmande” redan är goda utmed stråket Kungsholms strandstig
och att det därför inte är angeläget att sätta upp gymredskap under
bron.
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Bakgrund
Ett medborgarförslag om att sätta upp gymredskap och förbättra
belysningen under Ekelundsbron inkom till Kungsholmens
stadsdelsnämnd i oktober 2015. Nämnden beslutade vid sitt
sammanträde den 22 oktober att överlämna ärendet till
förvaltningen för beredning.
Ärendet
Förslagsställaren skriver att platsen under Ekelundsbron är mörk
och ovälkomnande och föreslår därför att utrymmet under
Ekelundsbron görs trevligare och får en bättre användning.
Förslagsställaren föreslår därför att belysningen under bron att
förbättras och att gymredskap sätts upp som ett komplement till det
välanvända gymmet vid Hornsbergs strand.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av parkmiljöavdelningen norra innerstaden.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Enligt nämndens verksamhetsmål ska Kungsholmens parker
utvecklas till en gemensam resurs för allt fler invånare. Här ska
finnas plats för lek, spontant spel eller avkoppling i en vacker,
grönskande park som är tillgänglig, trygg och välskött.
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Förvaltningen har tillsammans med trafikkontorets
belysningsansvarige för Kungsholmen besökt platsen kvällstid. Vid
besöket konstaterades att belysningen under bron inte är tillräcklig
och att det bildas djupa skuggor under bron. Trafikkontoret kommer
därför att utarbeta ett förslag till förbättrad belysning under
Ekelundsbron under 2016 med åtgärd samma år. I samband med
detta kommer även belysningen under Essingebron att ses över för
att göra platsen mellan gångstråket och muren ljusare.
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Förvaltningen anser att möjligheterna till motion och ”gymmande”
redan är goda utmed stråket Kungsholms strandstig till Hornsbergs
strand. Längs sträckan finns ett befintligt utegym vid Pipersgatans
vändplats mot Klara sjö samt ytterligare ett under bron för
Essingeleden. Förvaltningen anser därför inte att det är angeläget att
sätta upp gymredskap under bron.
Bilaga
Medborgarförslaget

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1
to the text that you want to appear here.

