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Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd

Medborgarförslag om städdag och skylt

Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på
medborgarförslaget om städdag och skylt.

Karin Norman
stadsdelsdirektör

Anders Lindgren
chef för parkmiljögruppen
norra innerstaden

Sammanfattning
Föreslagsställaren föreslår i sitt medborgarförslag att en årlig allmän städdag
arrangeras på Lilla Essingen. I medborgarförslaget lyfter förslagsställaren även
behovet av en skylt vid tvärbanan som visar hur man tar sig till buss 1.
Parkmiljögruppen är gärna behjälplig med att arrangera städdagar på Lilla
Essingen men det förutsätter ett samarbete med det lokala föreningslivet.
Stadsdelsförvaltningen har därför kontaktat Essingeöarnas hembygdsförening
samt ö-rådet (en sammanslutning av bostadsrättsföreningar på Lilla Essingen) och
kommer att träffa dem för att diskutera ett möjligt samarbete.
Stadsdelsförvaltningen instämmer i behovet av en skylt till buss 1 från tvärbanans
station på Stora Essingen. Stadsdelsförvaltningen kommer att skicka detta
tjänsteutlåtande till SL för att trycka på i frågan samt lyfta frågan i sitt remissvar
på SLs förslag till trafikförändringar 2011.
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Bakgrund
Föreslagsställaren föreslår i sitt medborgarförslag att en årlig allmän städdag
arrangeras på Lilla Essingen. Förslagsställaren vill att stadsdelsförvaltningen
bidrar med plasthandskar, plastsäckar samt en container och erbjuder sig att själv
sköta marknadsföringen.
I medborgarförslaget lyfter förslagsställaren även behovet av en skylt vid
tvärbanan som visar hur man tar sig till buss 1. Förslagsställaren vill att
stadsdelsförvaltningen trycker på SL i frågan.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom parkmiljögruppen norra innerstaden.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Parkmiljögruppen norra innerstaden arrangerar tillsammans med föreningslivet
städdagar på Östermalm och har goda erfarenheter från detta. Parkmiljögruppen är
gärna behjälplig med att arrangera städdagar även på Lilla Essingen men det
förutsätter ett samarbete med det lokala föreningslivet. Stadsdelsförvaltningen har
därför kontaktat Essingeöarnas hembygdsförening samt ö-rådet (en sammanslutning av bostadsrättsföreningar på Lilla Essingen) och kommer att träffa dem
för att diskutera ett möjligt samarbete.
Stadsdelsförvaltningen instämmer i behovet av en skylt till buss 1 från tvärbanans
station på Stora Essingen. Stadsdelsförvaltningen kommer att skicka detta
tjänsteutlåtande till SL för att trycka på i frågan samt lyfta frågan i sitt remissvar
på SLs förslag till trafikförändringar 2011.
Bilagor
1. Medborgarförslaget
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