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Sammanfattning
En skrivelse om situationen i Hornsbergs strand inkom från
Centerpartiet (C) till Kungsholmens stadsdelsnämnd i maj 2018.
I skrivelsen framförs kritik mot att situationen med bland annat
nedskräpning och vattenskotrar längs Hornsbergs strand inte har
förbättrats trots att problemen sedan många år är kända. Vidare
önskas svar på om sommargågatan kan starta tidigare på säsongen
och om farthinder längs Lindhagensgatan kan finnas kvar året runt.
Enligt förvaltningen är det positivt att Hornsbergs strand har utvecklats till en attraktiv plats för boende och besökare. Flera insatser för att öka trivsel och trygghet har genomförts för att klara det
väldigt höga besökstrycket.
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Mot bakgrund av det varma och soliga vädret som varit under hela
maj månad i år anser förvaltningen att det finns anledning att
planera för att öppna sommargågatan längs Hornsbergs strand vid
ett tidigare datum 2019. Förvaltningen har varit i kontakt med
trafikkontoret angående detta, och trafikkontoret delar denna
uppfattning. Farthinder året runt på Lindhagensgatan är möjligt
enligt trafikkontoret som för närvarande för en dialog med
landstingets trafikförvaltning kring detta.
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Bakgrund
En skrivelse om situationen i Hornsbergs strand inkom från
Centerpartiet (C) till Kungsholmens stadsdelsnämnd i maj 2018.
Skrivelsen överlämnades av nämnden till förvaltningen för
beredning.
Ärendet
I skrivelsen framförs kritik mot att situationen med bland annat
nedskräpning och vattenskotrar längs Hornsbergs strand inte har
förbättrats trots att problemen sedan många år är kända. Vidare
beskrivs att Centerpartiet var först med att redan för fyra år sedan
föreslå att delar av området skulle göras om till gågata, vilket
genomfördes för första gången 2017.
Skrivelsen innehåller fyra frågeställningar kring gågata, farthinder
och nedskräpning. Dessa är:








Vidtog förvaltningen i år några förebyggande åtgärder för att
minska nedskräpningen vid Hornsbergs strand inför det fina
vädret, och hur snabbt kan man skruva upp?
Hur Kungsholmens stadsdelsförvaltning och staden i stort
ställer sig till att sommargågatan i Hornsbergs strand ska
genomföras tidigare på säsongen?
Vad har förvaltningen och den politiska majoriteten på
Kungsholmen i så fall gjort för att sommargågatan ska
genomföras tidigare på säsongen?
Hur ser Kungsholmens stadsdelsförvaltning och staden i
stort på att farthinder sätts upp året runt, alternativt redan
från Valborg, och hur har förvaltningen och den politiska
majoriteten arbetat för att detta ska genomföras?

Vidare anger skrivelsen att Centerpartiet vill höja stadens budget för
parkdrift redan i år med 30 mnkr. Därutöver föreslås att det ska
göras möjligt att ha kommunalanställda parkvakter som kan utfärda
böter till de personer som kastar sitt skräp på backen.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av parkmiljöavdelningen norra innerstaden i
samråd med trafikkontoret. Ärendet är behandlat i pensionärsrådet
2018-08-20, i rådet för funktionshinderfrågor 2018-08-16 samt i
förvaltningsgruppen 2018-08-16. Synpunkter framgår av
protokollen.

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to
the text that you want to appear here.

Förvaltningens synpunkter och förslag
Enligt förvaltningen är det positivt att Hornsbergs strand har
utvecklats till en attraktiv plats för boende och besökare och
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förvaltningen har genomfört flera extra insatser för att klara det
väldigt höga besökstrycket. Hornsbergs strand är och har varit ett av
nämndens fokusområden för trygghetsarbetet. Förvaltningen arbetar
tillsammans med trafikkontoret, exploateringskontoret och Polisen,
inklusive Sjöpolisen, för att öka trivseln och tryggheten i
Hornsbergs strand. Trygghetsvandringar och informationsmöten har
arrangerats i området vid flera tillfällen.
I början av juni 2018 lämnade förvaltningen in en ansökan till
polismyndigheten om att Hornsbergs strand ska utgöra
förordnandeområde enligt 3§ (1980:578) lagen om ordningsvakter
(LOV), i syfte att låta ordningsvakter verka inom området. Ansökan
gäller ordningsvakter inom perioden 1 maj – 31 augusti. Ansökan
beviljades av Polismyndigheten den 26 juli 2018.
Nedskräpning
Alla skräpkorgar i parken är utbytta till större och mer
kapacitetsstarka sådana. De nya skräpkorgarna har en solcellsdriven
teknik som kompakterar skräpet, och det gör att kapaciteten ökar
med upp till sju gånger jämfört med en traditionell skräpkorg.
Parken har även kompletterats med fler skräpkorgar för
engångsgrillar och separata askkoppar. Parken städas under
högsäsong minst två gånger dagligen, och fler efter behov. Första
tömning av skräpkorgar och städning av parken påbörjas under
högsäsong kl 05.30, och på kvällen vid 19-tiden. Stora
skräpmängder i parken har förekommit framförallt nattetid, efter
den sista städningen för kvällen och innan den första på morgonen.
Dagtid när det är många parkbesökare kan det vara svårt för
entreprenören att komma åt att städa mellan alla pick-nickfiltar.
Sommargågata Hornsbergs strand
Gågatan 2018 längs Hornsbergs strand är i funktion mellan den 28
maj och 23 september. Mot bakgrund av det varma och soliga
vädret som varit under hela maj månad i år anser förvaltningen att
det finns anledning att planera för att öppna gågatan vid ett tidigare
datum 2019. Förvaltningen har varit i kontakt med trafikkontoret
angående detta, och trafikkontoret delar denna uppfattning. Enligt
trafiknämndens beslut ska sommargatorna i staden vara öppna
mellan ca 15 maj till 15 september. I år finns totalt elva stycken
sommargågator i staden.
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Farthinder
Farthinder året runt på Lindhagensgatan är möjligt enligt
trafikkontoret som för närvarande för en dialog med landstingets
trafikförvaltning kring detta. En fråga som diskuteras är hur
busschaufförernas arbetsmiljö påverkas av farthindren.
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Vattenskotrar
År 2011 fick förvaltningen nämndens uppdrag att utreda
möjligheten att öppna upp för allmän badplats vid Kristinebergs
och/eller Hornsbergs strand. Detta resulterade i, efter utredningar,
remiss och beslut, i en ny officiell badplats vid Kristinebergs strand
nedanför Kristinebergs strandpark, och att badförbudet längs
Hornsbergs strandpark upphävdes. Beslutet möjliggjorde att dessa
strandsträckor får inhägnas med så kallade boj-linor i vattenområdet
mellan maj och september. Denna åtgärd har enligt förvaltningen
ökat säkerheten för de badande och i viss mån minskat konflikterna
med vattenskotrar.
Bilaga
Skrivelsen.
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