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Sammanfattning
Ett medborgarförslag om att göra Kungsholmen mer löparvänligt
inkom till Kungsholmens stadsdelsnämnd i juni 2017 och
överlämnades till förvaltningen för beredning. Förslagsställaren
föreslår att sätta upp kilometermarkeringar och dricksvattenfontäner
längs stråket Kungsholmen runt för att göra Kungsholmen till
motionsstadsdelen nummer ett.
I dag används slingan Kungsholmen runt flitigt av joggande eller
promenerande personer och förvaltningen har sett att de flesta
motionärer använder sig av olika tränings-appar och gps-klockor
och har således bra koll på avstånden. Det finns ingen naturlig
början eller slut på slingan utan motionärerna kliver på och av där
det passar dem bäst.
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Under 2016 behandlade stadsdelsnämnden två ärenden 2016 om
dricksvattenfontäner. Där framgick bland annat att dricksvattenfontäner är en kostsam investering och att de är dyra att underhålla.
Förvaltningen föreslår att i de upprustningsprojekt där park
sammanfaller med kända joggingstråk bör det tas med i
beräkningen om dricksvattenfontän ska prioriteras. Förvaltningen
anser inte att kilometermarkering gör någon förbättring då
majoriteten av motionärer har gps i mobiltelefon eller i armklocka.
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Bakgrund
Ett medborgarförslag om att göra Kungsholmen mer löparvänligt
inkom till Kungsholmens stadsdelsnämnd i juni 2017. Ärendet
överlämnades till förvaltningen för beredning i augusti 2017
Ärendet
Förslagsställaren föreslår att göra Kungsholmen mer löparvänligt
genom att sätta upp kilometermarkeringar och dricksvattenfontäner
längs stråket Kungsholmen runt för att främja friskvård och bidra
till en positiv bild av Kungsholmen samt att göra Kungsholmen till
motionsstadsdelen nummer ett.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av parkmiljöavdelningen norra innerstaden.
Ärendet har behandlats av stadsdelsnämndens pensionärsråd den 21
augusti, råd för funktionshinderfrågor den 17 augusti och
förvaltningsgruppen den 17 augusti. Synpunkter framgår av
protokollen.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen är positiv till åtgärder som främjar uteliv och
folkhälsa i Kungsholmens alla parker och naturstråk. Förvaltningen
arbetar med hur vi kan förbättra möjligheten till uteträning med
exempelvis utegym. Förvaltningen tittar även på hur stor del av
löpstråken runt Kungsholmen som ska vara möjliga att använda året
om med belysning och snöröjning. Nyligen installerades belysning
vid Adlerbethsgatan där även snöröjningen utökas fram till
Fredhällsbadet.
I dag används slingan Kungsholmen runt flitigt av joggande eller
promenerande personer och förvaltningen har sett på platsbesök att
de flesta motionärer använder sig av olika tränings-appar och gpsklockor och har således bra koll på avstånden. Det finns ingen
naturlig början eller slut på slingan utan motionärerna kliver på och
av där det passar dem bäst vilket gör det svårt att sätta upp skyltar
och kilometermarkeringar.
Under 2016 behandlade stadsdelsnämnden två ärenden (1.2.4.-2292016 och 1.2.4.-236-2016) om dricksvattenfontäner. I den ärendehanteringen framkom bland annat att dricksvattenfontäner är
kostsamma investeringar och de är dyra att underhålla. Detta gör att
förvaltningen inte har möjlighet att sätta upp dricksvattenfontäner
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kontinuerligt. När en park rustas gör förvaltningen en bedömning
om dricksvattenfontän ska prioriteras inom just det projektet.
Sammantaget anser förvaltningen att i de upprustningsprojekt som
sammanfaller med kända joggingstråk bör det tas med i
bedömningen om dricksvattenfontän ska prioriteras. Förvaltningen
anser att uppsättning av kilometermarkering inte gör någon större
förbättring för motionärer då majoriteten har gps i mobiltelefon
eller i armklocka.
Bilaga
Medborgarförslaget
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