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Upprustningen av Norr Mälarstrands strandpromenad – kompletterande skrivelse
Inför stadsdelsnämndens sammanträde i maj månad lade vi från Liberalerna en skrivelse med
anledning av den oro vi känner angående den pågående upprustningen av Norr Mälarstrand. Övriga
oppositionspartier anslöt och också flera nämndledamöter ur majoriteten uttryckte i diskussionen
som uppkom att man delade våra frågor och vår oro.
Förvaltningen ordnade snabbt tillsammans med parkavdelningen ett studiebesök på plats, något vi
uppskattar mycket och som till viss del gav svar på några frågor.
Vi ser fram emot att stråket snart öppnas, något många Kungsholmsbor och besökare längtat efter
denna exceptionellt vackra och varma försommar. Det är positivt att etappen förbi Mälarpaviljongen
kommer åtgärdas först i höst. Det är positivt att de kvarstående etapperna inte kommer innebära att
lika många träd som under första etappen tas bort. Vi ser fram emot och förutsätter att bryggorna
enligt löfte blir tillgängliga och vi uppskattar att förslaget om cementfyllning istället för lös sand
mellan naturstenplattorna vid bänkar och sittplatser togs emot positivt.
Samtidigt känner vi oss inte efter besöket på plats lugnade när det gäller hur nyplantering av träd och
buskar ska kunna säkerställa skydd mot buller och insyn. Något vi anser måste ske. Att hänvisa till
ursprungsplanen, med en helt annan trafikmängd, håller inte menar vi. Hur avser man att hantera
träd och buskar inför de kommande etapperna, utifrån den kritik som framkommit?
Dessutom kvarstår vår kritik och våra frågor när det gäller tillgänglighet och användbarhet vid
klätterdjuren. Underlaget bör ändras så det går att ta sig fram på med rullstol och med rollator, i
enlighet med regelverket för lekplatser. Som vi påtalat gäller dessa regler oavsett om själva
lekredskapet anses tillgängligt och användbart eller ej, också medföljande vuxna med behov av
tillgänglighet skall kunna vistas med barn på lekplatser, något som innefattas i bestämmelserna om
enkelt avhjälpta hinder.
De senaste dagarna, alltså efter nämndens och förvaltningens besök på plats, har också nya fakta
framkommit och Liberalerna i stadsbyggnadsnämnden lämnade i går 13 juni 2018 in en skrivelse där
man ber stadsbyggnadskontoret kontrollera hur genomförda och planerade åtgärder förhåller sig till
gällande detaljplan. Enligt detaljplanen får träd inte fällas om de inte är angripna eller skadade.
Dessutom har vad vi förstår arbetet med strandlinjen pågått under tid som stränder inte får röras av
hänsyn till fågellivet.
Ovanstående kompletterar den skrivelse vi redan tidigare lämnat i ämnet.

