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Sammanfattning
Ett medborgarförslag om vinterunderhåll i Observatorielunden
inkom till Norrmalms stadsdelsnämnd i januari 2019. Nämnden
beslutade vid sitt sammanträde den 7 mars 2019 att överlämna
ärendet till förvaltningen för beredning.
Förslagsställaren önskar att gångvägarna i Observatorielunden
och trappan ner till Holländargatan underhålls/sandas vintertid
för ökad tillgänglighet och ökad trygghet.
I den stora upprustningen av övre delen av Observatorielunden har
förvaltningen redan beslutat om utökad vinterväghållning i parken,
vilket tyvärr inte kunde genomföras vintersäsongen 2018/2019 då
arbeten med ytbeläggningarna inte kunde slutföras innan vintern
kom.
Förvaltningen avser därför att fortsätta enligt plan och utöka
vinterväghållning med slingan runt Observatoriet men att inte
vinterunderhålla trappan från Holländargatan.
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Bakgrund
Ett medborgarförslag om att vintertid underhålla och sanda
gångvägarna i Observatorielunden och trappan ner till Holländargatan inkom till Norrmalms stadsdelsnämnd i januari 2019.
Nämnden beslutade vid sitt sammanträde den 7 mars 2019 att
överlämna ärendet till förvaltningen för beredning.

Gul linje – nuvarande vinterväghållning
Röd – Redan Beslutad utökad Vinterväghållning
Grön – Trapp från Holländargatan.

Ärendet
Förslagsställaren framhåller att det är många som vill använda
parken året runt och som det ser ut nu är det med stor risk för halka
och benbrott. Förslagsställaren tar även upp att det förekommer
knarkhandel i parken och vill därför få fler människor att nyttja
parken för att motverka och ”störa buset”. Förslagsställaren menar
att Vasaparken inte riktigt räcker till för det höga besökstrycket,
särskilt med tanke på nybyggnationer i området.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av parkmiljöavdelningen norra innerstaden.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen håller med om att det är viktigt att få fler att röra sig
i Observatorielunden under dygnets mörka timmar för att motverka
känslan av otrygghet.
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Parkmiljöavdelningen arbetar brett tillsammans med polis,
trygghets- och säkerhetssamordnare och andra aktörer runt
Observatorielunden för att skapa en trygg parkmiljö.
Förvaltningen kommer i år slutföra upprustningsprojektet
för att förbättra tryggheten i övre Observatorielunden.
Förvaltning vinterunderhåller centrala kommunikationsstråk
i parkerna men låter 80 procent av parkvägar och parkytor vara
till för spontana vinteraktiviteter.
I upprustningsprojektet för Observatorielundens övre del bestämdes
i programarbetet att också utöka vinterunderhåll genom att förbättra
ytbeläggningar (röd linje i kartan). Detta kunde dock inte genomföras inför vintersäsongen 2018/2019 då beläggningsarbetena inte
blev klara i tid.
Förvaltningen bedömer att det är relativt få som använder trappan
från Holländargatan (grön linje i kartan) sommartid och ännu färre
vintertider. Totalkostnaden för att vinterunderhålla trappan skulle
uppgå till 88 156 kr per säsong, vilket motsvarar en ökning av
budgeten för vinterunderhåll med 20 procent. Att vinterunderhålla
trappan skulle också förkorta trappans livslängd avsevärt och
innebära att reinvesteringar måste göras i en allt snabbare takt.
Det finns flera trappor och vägar upp till Observatoriekullen som
används av många och är något mer tillgängliga. Förvaltningen
avser därför att fortsätta enligt plan och utöka vinterväghållning
med slingan runt Observatoriet men att inte vinterunderhålla
trappan från Holländargatangatan.
Bilaga
Medborgarförslaget
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