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Barnvagnsramp vid Hägerstensvägen
Svar på medborgarförslag
Förvaltningens förslag till beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och avslår medborgarförslaget om barnvagnsramp
vid Hägerstensvägen i Midsommarkransen.
Sammanfattning
Medborgarförslaget innehåller ett förslag om att anlägga
barnvagnsramper i trapploppet mellan Hägerstensvägen och
Fastlagsvägen. Förvaltningen kan konstatera att kostnaden för
åtgärden blir för dyr för att genomföra samt att backen är för lång
för att lämpa sig för en barnvagsramp.
Ärendet
Ett medborgarförslag inkom den 30 april 2021 med önskemål om
att anlägga en barnvagnsramp utmed trapporna som leder mellan
Fastlagsvägen och Hägerstensvägen i Midsommarkransen.
Skribenten menar att rampen skulle fungera som en bra förbindelse
mellan Aspudden och Telefonplan.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för samhällsplanering och
intern service. De fackliga organisationerna informeras på
förvaltningsgrupp den 7 december 2021.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen förstår önskemålet av att enkelt ta sig den
aktuella gångsträckan med barnvagn. Parkvägen har totalt 13
trapplopp och kostnaden för att bygga rampen beräknas till ca 1,5
mnkr. Det är osäkert i vilken utsträckning en så lång barnvagnsramp
skulle användas och kostnaden blir för hög i förhållande till nyttan.
Med ovanstående motivering föreslår förvaltningen att
stadsdelsnämnden avslår medborgarförslaget om barnvagnsramp
mellan Fastlagsvägen och Hägerstensvägen.
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