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Marieberg, gångväg från Gjörwellsgatan mot
trappan upp mot Fyrverkarbacken 34
Svar på medborgarförslag
Förvaltningens förslag till beslut
Medborgarförslaget besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ann-Christine Hansson
stadsdelsdirektör

Therese Rosén
avdelningschef

Sammanfattning
Den 6 februari inkom ett medborgarförslag till förvaltningen
angående en upptrampad stig som går från Gjörwellsgatan mot
trappan upp till Fyrverkarbacken. I medborgarförslaget föreslås att
den upptrampade gångväg som går genom parken ska förbättras och
permanentas eftersom den används av många och för att det skulle
innebära mindre slitage på övriga gräsytor.
Förvaltningen ser att det finns anledning att se över möjligheten att
förbättra gångvägen. Eftersom det växer många stora träd i närheten
är det dock svårt att schakta och bygga upp en gångväg på ett sätt
som helt skulle eliminera risken för stående vatten och lera. Det är
sådan höjdskillnad att några trappvägssteg måste ta upp höjderna.
Det finns asfalterad gångväg som snöröjs till Gjörwellsgatan.

Bakgrund
Den 6 februari inkom ett medborgarförslag till förvaltningen
angående en upptrampad stig som går från Gjörwellsgatan mot
trappan upp till Fyrverkarbacken för beredning i maj 2019.
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Ärendet
Förslagsställaren föreslår att den upptrampade gångväg som går
genom parken ska förbättras och permanentas. Stigen används av
många, barn och föräldrar på väg till och från förskolan, de ca 400
boende och många arbetsplatser. Den upptrampade stigen är den
genaste vägen till busshållplatsen och DN-husområdet med sina
utbud. Genom att permanenta gångvägen skulle också slitaget på de
närliggande gräsytorna kunna minskas, eftersom man då inte
behöver gå ut på dessa för att undvika lera.

Röd markering den upptrampade gångvägen .

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av parkmiljöavdelningen norra innerstaden.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen är positiv till åtgärder som främjar uteliv och som
ökar tillgängligheten i stadens parkmiljöer.
Förvaltningen ser att det finns anledning att se över möjligheten att
förbättra gångvägen och anlägga en permanent grusväg. Eftersom
det växer många stora träd i närheten är det dock svårt att schakta
och bygga upp en gångväg på ett sätt som helt skulle eliminera
risken för stående vatten och lera. Det är sådan höjdskillnad på
platsen att några trappvägssteg måste ta upp höjderna. Då det finns
en asfalterad gångväg som snöröjs till Gjörwellsgatan från trappan
kommer denna nya gångväg ej snöröjas. Förvaltningen uppskattar
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att kostnaden för att permanenta grusvägen med trappväg kommer
att kosta 130 000 kr och planeras in under år 2020.

Jämställdhetsanalys
Eftersom ärendet berör kvinnor och män samt flickor och pojkar är
jämställdhetsperspektivet relevant och därför ska en analys göras.
Enligt nämndens verksamhetsplan arbetar förvaltningen med att
parkerna ska vara tillgängliga som gör att de att de kan användas av
flera olika målgrupper. Föreslagen åtgärd i medborgarförslaget
bidrar till detta.
Bilagor
1. Medborgarförslaget.
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