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Skrivelse om situationen i Hornsbergs strand
Våren lät vänta på sig i år men när den kom, kom den med full kraft. Och med det kom också det
årliga stöket på Hornsbergs strand med överfulla soptunnor, berg av sopor på marken, farligt snabba
vattenskotrar och bilar som gasar på utan hänsyn på framför allt Lindhagesgatan och Hornsbergs
strand. Med fara för livet för alla som befinner sig i närheten. Inte minst barnen.
Vi har flera gånger de senaste åren i nämnden diskuterat hur situationen i Hornsberg kan göras
bättre. Hur området kan bli renare och mindre stökigt framförallt sommartid. Centerpartiet var först
med att redan för fyra år sedan föreslå att delar av området skulle göras om till sommargågata, vilket
också genomfördes för första gången förra året. Det är positivt, men frågan är varför det inte
genomförs tidigare på säsongen. Det går uppenbart att genomföra sommargågata i andra delar av
staden tidigare på säsongen.
Det är också positivt att Lindhagesgatan förses med farthinder delar av året. Men först denna vecka
har de kommit upp för i år. Det är för sent. Från Centerpartiets sida hade vi i första hand gärna sett
farthinder under hela året, och gärna också på fler gator i området. I andra hand hade vi föredragit
att farthindren kom upp senast i samband med Valborg.
Så, till det återkommande problemet med nedskräpning så fort solen skiner. Naturligtvis har alla
individer ett ansvar att ta hand om sina egna sopor om soptunnorna är fulla. Men det funkar inte fullt
ut. Och då måste staden ha en beredskap att snabbt höja ambitionsnivån i parkstädningen. I år
verkar det som om staden helt blivit tagen på sängen. Vilket man inte borde blivit, man har ju tillgång
till väderleksrapporten som alla andra. Från Centerpartiets sida vill vi satsa 30 miljoner kronor mer
redan i år än den rödgrönrosa majoriteten på stadens parker. Vi vill också göra det möjligt att ha
kommunanställda parkvakter, som kan utfärda böter till de personer som kastar sitt skräp på backen.
Intäkterna från de som bötfälls ska investeras i bättre renhållning från stadens sida.
Den politiska majoriteten blir svaret skyldig på varför situationen i Hornsbergs strand inte förbättras
när problemen sedan så många år är kända. Jag tror att många är trötta på att det hänvisas till andra
förvaltningars ansvarsområden som förklaring varför det ena eller det andra inte fungerar. Jag som
medborgare förväntar mig att staden ska vara proaktiv.
Jag vill därför veta:
‐

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?

‐

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?

