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Sammanfattning
Den 29 november 2018 kom det in ett medborgarförslag till
Kungsholmens stadsdelsnämnd om nya anslagstavlor på
Essingeöarna. Förslagsställaren anser att anslagstavlan vid Övre
Broparken på Stora Essingen bör flyttas till en plats där den syns
bättre för de som rör sig till och från spårvägen samt att en
anslagstavla bör sättas upp inom Luxområdet på Lilla Essingen.
Förvaltningen kommer att sätta upp en meddelandetavla vid
Luxparken/Luxbryggan samt, i dialog med trafikkontoret, justera
läget för meddelandetavlan vid Övre Broparken. Enligt
förvaltningen kan meddelandetavlan på Essinge Brogata på Lilla
Essingen tas bort då den på Strålgatan ligger väldigt nära och har en
bättre placering. Förvaltningen anser också att meddelandetavlor
kommer behövas i stadsutvecklingsområdena på Essingeöarna och
kommer att ta med sig frågan till exploateringskontorets kommande
projektmöten.
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Bakgrund
Den 29 november 2018 kom det in ett medborgarförslag till
Kungsholmens stadsdelsnämnd om nya anslagstavlor på
Essingeöarna. Nämnden beslutade vid sitt sammanträde den 18
december 2018 att överlämna ärendet till förvaltningen för
beredning.
Ärendet
Enligt medborgarförslaget fyller allmänna anslagstavlor ett
betydande behov för de lokala föreningarna för att informera om
föreningsaktiviteter. Förslagsställaren menar att detta behov
kommer att bestå vid sidan om nya informationskanaler som sociala
medier.
Förslagsställaren beskriver att det på Stora Essingen idag finns tre
allmänna anslagstavlor; en vid busshållplatsen på Essingetorget, en
på Essinge Kyrkväg och en vid nedgången till Tvärbanans station
vid Övre Broparken. Förslagsställaren anser att anslagstavlan vid
Tvärbanans station står så att väldigt få ser den och anser att den, i
samband med den planerade ombyggnaden av Övre Broparken och
gatukorsningen, bör flyttas till en plats där den bättre syns för de
som rör sig till och från spårvägen.

Placering av meddelandetavlor på Essingeöarna med omnejd. Källa: stockholm.se

På Lilla Essingen finns två allmänna anslagstavlor; en vid kiosken
mitt emot Strålgatan 3 och en vid den lilla parken på toppen av
Essinge Brogata. Däremot saknas helt allmän anslagstavla som
naturligt passeras av boende i Luxområdet. Förslagsställaren anser
att en anslagstavla bör sättas upp på lämpligt ställe inom
Luxområdet till exempel vid entrén till Luxparken/Luxbryggan
och/eller vid Luxviken/Primusgatan.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av parkmiljöavdelningen norra innerstaden.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen anser att stadens så kallade meddelandetavlor fyller
en funktion och är ett bra komplement till digitala
informationskanaler. Skötsel och underhåll av stadsdelsområdets
tavlor ingår som del i stadsdelsnämndens entreprenadavtal för
parkdrift.
År 2012 behandlade stadsdelsnämnden en motion om förbättring av
stadens meddelandetavlor. I det ärendet efterfrågades en gemensam
policy för dessa tavlor och sedan 2016 har Stockholms stad en ny
skyltmanual där en typskylt för meddelandetavlorna tagits fram.
Sedan dess har stor del av meddelandetavlorna inom
stadsdelsområdet bytts ut till den nya typskylten och detta arbete
fortsätter löpande. I arbetet med att byta ut till nya tavlor ses även
antal och placeringar över.
Förvaltningen anser att Essingeöarna är ett område där tavlornas
läge och antal kan justeras. Så som förslagsställaren skriver är det
ett bra tillfälle att förbättra placeringen av tavlan vid Övre
Broparken på Stora Essingen i samband med att platsen och
gatukorsningen byggs om. Förvaltningen sitter med i trafikkontorets
projektgrupp för det arbetet och kommer att verka för att flytten av
tavlan genomförs inom ramen för projektet.
På Lilla Essingen anser förvaltningen att det är en god idé att sätta
upp en meddelandetavla vid Luxparken/Luxbryggan så som
förslagsställaren skriver och förvaltningen kommer att göra det
under året. Vidare anser förvaltningen att meddelandetavlan på
Essinge Brogata kan tas bort då den på Strålgatan ligger väldigt
nära och har en bättre placering.
Förvaltningen anser också att meddelandetavlor kommer behövas i
stadsutvecklingsområdena Primus på Lilla Essingen och Ångtvätten
på Stora Essingen och tar med sig frågan till exploateringskontorets
kommande projektmöten.
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Jämställdhetsanalys
Eftersom ärendet berör kvinnor och män samt flickor och pojkar är
jämställdhetsperspektivet relevant och därför ska en analys göras.
Förvaltningen bedömer att föreslagna åtgärder innebär bättre
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möjligheter för fler människor att ta del av information.
Meddelandetavlorna bidrar till att erbjuda en variation av
informationskanaler som kan tilltala flera olika målgrupper, vilket
gynnar ett jämställt nyttjande.
Bilaga
Medborgarförslaget
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