Trafiknämnden

Utdrag ur protokoll, fört vid
sammanträde 2016-05-19, § 9

Tid

Torsdagen den 19 maj 2016 kl. 15.45 – 16.05

Plats
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Justerat
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Daniel Helldén

Peter Jönsson
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Anette Hellström (M)
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Ersättare:
Roland Eliasson (S)
Petra Schagerholm (MP)
Viveca Wallqvist (MP)

§§ 22-31

Malin Ericson (Fi)
Jill Eriksson (L)
Mikael Valier (KD)
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Förvaltningschefen Jonas Eliasson, Fredrik Alfredsson, Karin Dhakal, Ted
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Elisabet Munters och personalföreträdarna Luis Lopez och Magnus
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Sundin §§ 1-19 samt borgarrådssekreteraren Jonas Thörnqvist.
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§9
Breddad gångbana på Fridhemsplan vid kv Väktaren.
Inriktningsbeslut
Dnr T2016-00272
Beslut

Trafiknämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Daniel
Helldén m.fl. (MP), Jan Valeskog m.fl. (S) och Zakarias Zouhir
(V):
1

Trafiknämnden godkänner föreslagen inriktning gällande
utformning av gångbanan längs Drottningholmsvägen vid
kvarteret Väktaren till en utgift om ca 26 mnkr.

2

Trafiknämnden beslutar att uppdra åt trafikkontoret att pröva
möjligheten och lämpligheten att placera kiosker på den
nyupprustade platsen.

3

Trafiknämnden beslutar att därutöver anföra följande:
De kiosker som finns vid kvarteret Väktaren medför positiva
värden till platsen. Samtidigt innebär inriktningsbeslutet med
den breddade gångbanan och det gestaltningsprogram som
tagits fram en stor förbättring jämfört med dagens befintliga
gaturum. Projektet möjliggör gröna värden, förbättrad
framkomlighet, möjlighet till uteserveringar samt fler
cykelparkeringsplatser och sittplatser. Dagens kiosker står
delvis i vägen för ett bra gångstråk och smidiga byten till
kollektivtrafik. Vi ser gärna, utöver att pröva möjligheten
att åter placera kioskerna på platsen, att man också om så
behövs prövar möjligheten att se över om det går att erbjuda
dagens kioskägare alternativa lokaliseringar i närliggande
omgivning eller på annan plats. Vi önskar att nämnden får en
redovisning i ett särskilt ärende.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 15 mars 2016. Kontoret
föreslår att nämnden beslutar följande:
1

Trafiknämnden godkänner föreslagen inriktning gällande
utformning av gångbanan längs Drottningholmsvägen vid
kvarteret Väktaren till en utgift om ca 26 mnkr.

Nämndens behandling av ärendet
Fleminggatan 4
Box 8311
104 20 Stockholm
www.stockholm.se/trafikkontoret

Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP), Jan Valeskog m.fl.
(S) och Zakarias Zouhir (V) föreslår (se beslutet).
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2)
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Peter Jönsson m.fl. (M) och Karin Ernlund (C) föreslår att
nämnden beslutar enligt följande:
1 Att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut.
2 Att uppdra åt trafikkontoret att i det fortsatta arbetet med
att se över möjligheten att bevara de befintliga kioskerna i
området.
3 Att därutöver anföra:
Förslaget på ny gestaltning på gångbanorna vid Fridhemsplan
är bra och vi stöder det. Förutom att det ger förutsättningar för
en mer levande gata så finns det också betydande
trygghetsaspekter att beakta – förslaget har förutsättningar att
skapa en tryggare och mer trivsam miljö i området.
Vi anser dock att trafikkontoret i det fortsatta arbetet bör
undersöka möjligheten att bevara befintliga kiosker i någon
form. Vi delar bedömningen att den befintliga utformningen
och placeringen av dem inte är lämplig att bevara men vi ser
att verksamheterna skapar mervärden i området. Givet att
gatan i förslaget breddas med cirka 4 meter så borde det vara
möjligt att kombinera uteserveringarna och kioskerna utan att
det hindrar framkomligheten. Precis som trafikkontoret
framhåller i sitt tjänsteutlåtande så upplevs området idag som
mörkt och inriktningen framöver är att förbättra belysningen,
ljusinsläppet samt färgsättningen. Vi menar att det går att
kombinera detta med bevarandet av kioskverksamheterna om
utformningen och gestaltningen på dagens kiosker görs om så
att de får en ljusare fasad och en ny placering i området.

3)

Patrik Silverudd (L) föreslår att nämnden beslutar att delvis
godkänna kontorets förslag till beslut, samt att i övrigt anföra
följande:
Liberalerna ser positivt på att Fridhemsplan nu får ett
ansiktslyft. Platsen har stor potential att bli en mötesplats för
kungsholmsborna. Liberalerna har vid flera tillfällen påtalat
att situationen vid Fridhemsplan måste förbättras, bland annat
i en skrivelse som togs upp i nämnden i december 2015.

Fleminggatan 4
Box 8311
104 20 Stockholm
www.stockholm.se/trafikkontoret

Det är välkommet att en förändring mot ett mer levande
gaturum kommer på plats. Liberalerna hade dock gärna sett
en planering för hur kioskverksamheterna på
Drottningholmsvägen kan komma tillbaka till platsen. Båda
verksamheterna, blomkiosken och grillen, är uppskattade av
kungsholmsborna. Det är välkommet att majoriteten har
lyssnat på Liberalernas och kungsholmsbornas kritik och

Sida 4 (4)

Trafiknämnden

meddelat att kioskerna kommer att få möjlighet att vara kvar i
någon form. Vi hade dock gärna sett en tydligare plan för
detta som sträcker sig bortom mediala uttalanden.
Beslutsgång

Ordföranden Daniel Helldén (MP) ställer förslagen mot varandra
och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden
Daniel Helldén m.fl. (MP), Jan Valeskog m.fl. (S) och Zakarias
Zouhir (V).
Reservation

Peter Jönsson m.fl. (M) och Karin Ernlund (C) reserverar sig mot
beslutet med hänvisning till sitt förslag.
Patrik Silverudd (L) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till
sitt förslag.
Ersättaryttrande

Malin Ericson (Fi) instämmer i beslut av ordföranden Daniel
Helldén m.fl. (MP), Jan Valeskog m.fl. (S) och Zakarias Zouhir
(V).
Mikael Valier (KD) instämmer i förslag från Peter Jönsson m.fl.
(M) och Karin Ernlund (C).

Vid protokollet
Åse Geschwind

Rätt utdraget intygar:

_________________________________
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