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Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden avslår förslaget till gångramp mellan Pjäxvägen
och Klackvägen i Solberga.

Per Kjellander

Eva Frykler

Stadsdelsdirektör

Tf. avdelningschef

Sammanfattning
Medborgarförslaget innehåller önskemål om att anlägga en
serpentinformad parkväg mellan Pjäxvägen och Klackvägen i
Solberga. Syftet är att göra förbindelsen tillgänglig för dem som
inte kan gå i de trappor som finns där idag.
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Älvsjö stadsdelsförvaltning anser att frågor om tillgänglighet är
viktiga i stadsdelsområdets parker, och har genomfört och planerar
flera olika åtgärder. Förvaltningen anser dock att kostnaden för
denna åtgärd är för hög i förhållande till hur många personer som
får nytta av den. Förvaltningen vill istället satsa på bland annat fler
bänkar med armstöd utmed parkvägar och i parker.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för HR och extern service.
Ärendet har behandlats i rådet för funktionshinderfrågor respektive
pensionärsrådet den 8 december, samt i förvaltningsgruppen den 10
december 2015.
Bakgrund
Älvsjö stadsdelsnämnd överlämnade den 22 oktober 2015 ett medborgarförslag till förvaltningen för beredning. Det innehåller förslag
om att anlägga en gångramp mellan Pjäxvägen och Klackvägen i
Solberga. Där finns idag en parkväg med två trappor. För att göra
förbindelsen tillgänglig vill förslagsställaren att en liten serpentinväg anläggs som alternativ för dem med barnvagn, rollator eller
rullstol som inte kan ta sig upp för trapporna.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Älvsjö stadsdelsförvaltning anser att frågor om tillgänglighet är
viktiga i stadsdelsområdets parker. Vid större parkupprustningar är
tillgänglighet en prioriterad fråga, till exempel gällande lekredskap
och bänkar. Nyligen har Kristallens parklek rustats upp och där har
lekplatsen tillgänglighetsanpassats.
Under 2015 har stadsdelsnämnden även haft möjlighet att ansöka
om extra medel för tillgänglighet och reinvesteringar i parker. De
extra medlen har bland annat använts för att placera ut fler bänkar
med armstöd i parker och utmed parkvägar, asfaltering av grusade
gångvägar i Långbro park, dränering av motionsspåret i Älvsjöskogen och nya tillgänglighetsanpassade bryggor vid Långsjöbadet
och Herrängens gård. För 2016 kommer stadsdelsnämnden att
begära ytterligare medel för att bland annat reparera parkvägar i
Solberga och anlägga tillgänglighetsanpassade odlingslådor i
Viktoriaparken.
Inom Älvsjö stadsdelsområde finns 32 trappor som stadsdelsnämnden ansvarar för. En del av dem har barnvagnsramp och kan
användas av dem som har barnvagnar. För dem med rollator eller
rullstol måste vi alltid hänvisa till alternativa vägar. Ingen av trapporna har en parallell serpentinväg som alternativ förbindelse.
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Stadsdelsförvaltningen har inventerat trapporna och konstaterat att
några av dem behöver muras om inom de närmaste åren. Medel för
detta kommer troligen att beviljas 2018. Trapporna mellan Pjäxvägen och Klackvägen är i bra skick och inte i behov av att muras
om.
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Stadsdelsförvaltningen brukar inte anlägga nya parkvägar, det görs
normalt endast vid bostadsexploateringar som en del av byggprojektet. Förvaltningen har ändå räknat på kostnaden för att anlägga
en serpentinväg intill trapporna. Eftersom lutningen på en parkväg
inte får vara så stor om den ska räknas som tillgänglig, behöver serpentinvägen blir ganska lång. Kostnaden för en nyanlagd parkväg
på den föreslagna sträckan blir minst 250.000 kr. Tillkommer kostnad för ny parkbelysning och därefter kostnader för drift och underhåll.
Stadsdelsförvaltningen har förståelse för att den föreslagna parkvägen kan ha stor betydelse för förslagsställaren. Men utifrån
begränsade resurser och många önskningar och behov av tillgänglighetsförbättringar i stadsdelsområdet, anser förvaltningen att
åtgärder som kommer så många som möjligt till del bör prioriteras.
En ny parkväg mellan Pjäxvägen och Klackvägen innebär en stor
investering och är inte högt frekventerad av många gående, varför
förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås. Förvaltningen
vill istället satsa på bland annat ytterligare bänkar med armstöd,
vilket ger förbättrad tillgänglighet i hela stadsdelsområdet, och har
stor betydelse för att funktionsnedsatta och äldre ska kunna röra sig
självständigt.
Bilaga
Medborgarförslag om en gångramp mellan Pjäxvägen och Klackvägen i Solberga, dnr 1.2.4.334-2015.
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