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§ 8 Svar på skrivelse om situationen i
Hornsbergs strand
Stadsdelsnämndens beslut
Skrivelsen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande daterat den 20 juni 2018, dnr 1.1.-280-2018.
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.

Ersättaryttrande
Kristin Jacobsson (C) lämnade följande ersättaryttrande:
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På nämndens sista möten innan sommaren tog jag upp
den stökiga situationen vid Hornsbergs strand, som
redan då visade vad som komma skulle under
sommaren. Tyvärr har mina farhågor besannats och
fortkörning, nedskräpning, stök, ignorerande av gågata,
vattenskotrar som kör för fort, fortsätter på ett minst lika
illa sätt som under försommaren och tidigare somrar.
Det är bra att förvaltningen nu påbörjat en dialog med
Trafikkontoret om att påbörja sommargatan tidigare
under säsongen, till detta bör också läggas åtgärder för
hur man ska få bukt med människor som totalt struntar
trafikförbudet och ändå kör på gågatan med fara för de
som går där (som man ska). Det är också bra att
Trafikkontoret har en dialog med SL om farthindren. Låt
mig i det sammanhanget påpeka att det finns flera gator i
området där bussar inte kör där farthinder utan problem
borde kunna sättas upp oavsett.
Förvaltningen skriver att flera insatser har gjorts för att
öka trivsel och trygghet för att klara det väldigt höga
besökstrycket”. Det framkommer dock inte vilka dessa
eller, eller om det gjort någon skillnad eller varit rätt
insatser. Jag tror att det finns ett stort önskemål hos de
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boende i området att få information om vilka dessa
insatser är och om förvaltningen tycker de gett resultat.
Jag saknar återkoppling på hur förvaltningen har arbetat
tillsammans med polis och kustbevakning för att minska
stöket, och jag saknar en plan för hur sophanteringen
kan bli bättre. Och hur den kan bli bättre på förhand, när
man vet att vädret ska bli fint. Proaktivitet är politiskt
ledarskap. Reaktivitet är det inte.
Stockholm behöver ett nytt politiskt ledarskap.
Centerpartiet vill satsa 30 miljoner kronor mer än den Sstyrda majoriteten på parkdrift redan i år och vi vill göra
det möjligt för kommunanställda parkvakter att utfärda
böter till personer som kastar skräp på backen. Utöver det
föreslår vi fler ordningsvakter med lokal kännedom för att
göra Stockholm tryggare. Tillsammans med våra förslag
om fler farthinder i området, tidigare på säsongen, samt
gågata längre på säsongen, tar Centerpartiet det ledarskap
som krävs för att tryggare Stockholm, Kungsholmen och
Hornsberg.
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