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Flytt av äppelträd – svar på medborgarförslag
Förvaltningens förslag till beslut
Medborgarförslaget besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.
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stadsdelsdirektör

Britt Mattsson
avdelningschef

Sammanfattning
Ett medborgarförslag inkom i oktober 2011 till stadsdelsnämnden om att skapa en
plats med gamla äppelträd som ska påminna om de svunna koloniträdgårdarna
som tidigare fanns i Hornsberg. Äppelträden står invid Hornsbergshallens
parkering och förslagställaren föreslår att de flyttas till parkyta invid
kv Hämplingen för att skapa en trivsam plats som minner om områdets historia.
Platsen där träden växer är emellertid fastighetsmark som planeras att omdanas
inom stadsutvecklingsprojektet Västra Kungsholmen som drivs av
exploateringskontoret. Stadsdelsnämnden ansvarar för den allmänna parkmarken
och saknar därför rådighet över äppelträden. Träden bedöms också vara i för dålig
kondition för att flyttas. Stadsdelsförvaltningen anser dock att idén om en
minnesplats är tilltalande och föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att
upplysa exploateringskontoret om idén, om flytt av andra äppelträd inom området
skulle bli aktuell.
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Bakgrund
Ett medborgarförslag inkom i oktober 2011 till stadsdelsnämnden om att skapa en
plats med gamla äppelträd som ska påminna om de svunna koloniträdgårdarna
som tidigare fanns vid Hornsberg. Stadsdelsnämnden beslutade vid sammanträdet
den 24 november 2011 att ärendet skulle överlämnas till förvaltningen för
beredning. Medborgarförslaget bifogas.
Ärendet
Förslagsställaren har uppmärksammat några gamla äppelträd runt
parkeringsplatsen vid Hornsbergshallen. Hon beskriver att träden troligtvis är
rester från gamla koloniträdgårdar som en gång fanns i området.
Förslaget är att flytta de gamla äppelträden till en befintlig gräsyta invid kv
Hämplingen för att skapa en mötesplats som påminner oss om områdets historia.
Vidare föreslås några bänkar, en informativ skylt och försköning av en
missprydande elstation. Enligt förslagsställaren skulle det bli en fin kontrast till de
stela kontorshusen och en fin oas för de som vistas i området.

Platsens läge, stjärnan markerar var äppelträden står. Träden föreslås flyttas till parkytan norr om bostadsområdet
i Kv Hämplingen

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom parkmiljögruppen norra innerstaden.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Platsen där träden står är fastighetsmark som planeras att omdanas inom
stadsutvecklingsprojektet Västra Kungsholmen som drivs av
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exploateringskontoret. Stadsdelsnämnden ansvarar för den allmänna parkmarken
och saknar därför rådighet över träden och marken där de växer.
Förvaltningen anser att idén om att skapa en mötesplats som uppmärksammar och
synliggör områdets historia är god men att de omnämnda träden är i så dålig
kondition att de inte klarar en flytt. De har behandlats illa genom åren och
uppvisar stora stam- och beskärningsskador då de sannolikt setts som sly invid
parkeringen. Kostnaden för att flytta träd med trädflyttningsmaskin är också stor,
cirka 20.000 kr per träd.
Förvaltningen tilltalas emellertid av förslaget som kan bidra till att uppfylla
nämndens mål; ”Förvaltningen arbetar med att utveckla fler funktioner i parkerna
och med att möta allmänhetens behov och önskemål” och föreslår därför nämnden
att ge förvaltningen i uppdrag att uppmärksamma exploateringskontoret på idén
om en minnesplats, om flytt av andra träd i området skulle bli aktuell. Samtidigt
kan förvaltningen framföra önskemål om försköning av den fula elstationen.
Bilaga
Medborgarförslaget
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