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Sammanfattning
I december 2015 kom det in ett medborgarförslag om snöstationer
till Kungsholmens stadsdelsnämnd. De föreslagna snöstationerna
består av enkla träkonstruktioner som samlar snön så att det skapas
pulkabackar med inbyggt vindskydd och stjärtlappsförvaring.
Förvaltningen ansvarar för snöröjning och omhändertagande av snö
i stadsdelsområdets parker. Snön från parkerna dumpas inte i vattnet
utan den får ligga kvar som vallar utmed de gångbanor som snöröjs.
Förvaltningen är positiv till idén att omhänderta snö för att skapa
möjlighet till vintersport och vinterlek i parkerna. Däremot ser
förvaltningen att den snö som röjs från parkvägarna inte alltid är
lämplig att leka i då den kan vara nersmutsad av till exempel
hundavföring. Snö från konstfrusna isbanor kan emellertid fungera
bra för ändamålet att skapa skidspår och pulkabackar.
Under 2016 arbetar förvaltningen med att ta fram en ny parkplan för
stadsdelsområdet. I det arbetet ingår bland annat att titta på hur
parkerna skulle kunna utvecklas med mer vinteraktiviteter.
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Bakgrund
Den 11 december 2015 kom det in ett medborgarförslag till
Kungsholmens stadsdelsnämnd om snöstationer. Stadsdelsnämnden
beslutade vid sammanträdet den 10 mars 2016 att
medborgarförslaget skulle överlämnas till förvaltningen för
beredning.
Ärendet
Förslagsställaren anser att innerstadens snö skulle kunna tas om
hand på ett bättre och roligare sätt än att som idag dumpa det i
vattnet på så kallade sjötippar. I medborgarförslaget föreslås att
temporära snöstationer skapas på strategiska platser på
Kungsholmen, förslagsvis i parker eller i närhet till förskolor och
skolor.

Idébild över snöstation i Fredhällsparken. Fotomontage: förslagsställaren

Enligt medborgarförslaget skulle en snöstation, förutom en stor
snöhög, bestå av en stödmur i form av ett lutande diagonalställt
kryssverk i trä med upphängda stjärtlappar vid varje kryss.
Plywoodskivor skulle bilda ett litet vindskydd bakom ställningen
som sedan snön täcker. Plastskivor täcker träställningen ovanför
vindskyddet för att hålla snön på plats. Snön täcks inte ända upp
mot ställningen, utan ett avstånd lämnas upptill så att en
säkerhetssarg bildas på den högre delen av högen.
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Vindskyddet kan bli en utmärkt plats att dricka medhavd choklad
eller kanske byta om till skridskor om isbana finns i anslutning.
Vissa vindskydd kan bli till ett mindre café där man kan köpa
enklare förtäring från påpälsad personal. Stjärtlapparna har
vadderade sittytor så att man förutom att åka stjärtlapp med dem på
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snöhögen, också kan använda dem som sittunderlag när det är fint
väder eller ta med dem in i vindskyddet när vädret är sämre.
Stjärtlapparna blir som en färgglad fjällpanel och de olika färgerna
på vadderingen gör så att fasaden ständigt skiftar sitt mönster.
Enligt medborgarförslaget skulle en snöstation ha ungefär 400
potentiella sittplatser och skulle kunna fungera för en liten
vinterkonsert eller dylikt. När snön smälter så kan träställningen
fällas ihop igen och förvaras till nästa vinter.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av parkmiljöavdelningen norra innerstaden.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen arbetar utifrån nämndmålet att parkerna ska förnyas,
rustas upp och skötas så att de upplevs som vackra, välskötta och
välkomnande för alla. Inom uppdraget ligger bland annat att skapa
aktiviter i parkerna så att de upplevs som attraktiva året om.
Förvaltningen ansvarar för snöröjning och omhändertagande av snö
i stadsdelsområdets parker. Snön från parkerna dumpas inte i vattnet
utan den får ligga kvar som vallar utmed de gångbanor som snöröjs.
Snöröjningen i parkerna genererar i regel inte så stora mängder snö.
Trafikkontoret tar hand om den snö som röjs från gator och torg och
använder bland annat de sjötippar som finns.
Förvaltningen är positiv till idén att omhänderta snö för att skapa
möjlighet till vintersport och vinterlek i parkerna. Förslaget om
snöstationer är både roligt och smart. Däremot ser förvaltningen att
den snö som röjs från parkvägarna inte alltid är lämplig att leka i då
den kan vara nersmutsad av till exempel hundavföring. Snö från
konstfrusna isbanor kan emellertid fungera bra för ändamålet att
skapa skidspår och pulkabackar. För närvarande finns dock ingen
konstfrusen isbana i någon av stadsdelsområdets parker.
Under 2016 arbetar förvaltningen med att ta fram en ny parkplan för
stadsdelsområdet, som är en strategisk plan för hur parkerna ska
värnas och utvecklas. I det arbetet ingår bland annat att titta på hur
parkerna skulle kunna utvecklas med mer vinteraktiviteter.
Bilagor
Medborgarförslaget
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