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§6
Svar på medborgarförslag om gångramp mellan Pjäxvägen
och Klackvägen i Solberga
Dnr 1.2.4.334-2015
Beslut

1. Stadsdelsnämnden avslår förslaget till gångramp mellan
Pjäxvägen och Klackvägen i Solberga.
2. Till förvaltningen bifogas även synpunkter från pensionärsrådet
och funktionshinderrådet i ärendet.
Ärendet

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.
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.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2015-11-24.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Tillägg till protokollet

Synpunkter från pensionärsrådet 2015-12-08
Rådet har tagit del av ärendet, men skulle önska att stadsdelen inte
helt hade avfärdat förslaget. Det finns ett behov av en god
tillgänglighet redan idag vilket bör beaktas i samband med
nybyggnation som är på gång i området.
Synpunkter från funktionshinderrådet 2015-12-08
Rådet har tagit del av ärendet med förslag om att avslå förslaget.
Rådet vill peka på att det är angeläget att arbeta för en ökad
tillgänglighet i området och önskar att förvaltningen arbetar vidare
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med frågan för att hitta en lösning. Det kanske kan finnas ett ställe i
närheten som inte kräver lika stor insats för att förbättra
tillgängligheten. Man bör också se över möjligheten att söka medel
för ändamålet.
Rådet vill föreslå förvaltningen att anordna tillgänglighetsvandringar i
stadsdelen på samma sätt som görs med trygghetsvandringar, för att
tillsammans klarlägga vilket behov som finns och kunna föreslå
förbättringar i stadsdelen.
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