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Svar på medborgarförslag, dnr HV 2019/10.
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på medborgarförslaget.
2. Stadsdelsnämnden överlämnar medborgarförslaget till miljöoch hälsoskyddsnämnden samt till exploaterings- och
stadsbyggnadsnämnderna för vidare hantering.
Sammanfattning
Hässelby hembygdsförening har inkommit med ett medborgarförslag som lyfter en rad olika förslag till förändringar inom
Kyrkhamn, Lövsta och Riddersvik.
För några av föreningens förslag som gäller pågående planprojekt i
området är stadsdelsnämnden enbart remissinstans och saknar
därmed egen rådighet i av föreningen föreslagna åtgärder. Som en
konsekvens av den föreslagna placeringen av kraftvärmeverket,
pågår utanför planarbetet, samverkan mellan stadsdelsförvaltningen,
exploateringskontoret, idrottsförvaltningen och Stockholm Exergi
för omlokalisering av Lövstabadet och Lövsta båtklubb.
Stadsdelsnämnden ansvarar för skötsel och utveckling av
stadsdelsområdets strandbad och målet är att hitta en alternativ
plats. Det kommer, av flera skäl, inte bli möjligt att behålla ett
strandbad intill det kommande kraftvärmeverkets hamnverksamhet
som kommer medföra en omfattande båttrafik samt risk för
föroreningar.
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Ärendets beredning
Detta ärende har utarbetats inom avdelningen för strategi och
internservice.
Ärendet
Hässelby hembygdsförening har inkommit med ett medborgarförslag som lyfter en rad olika förslag till förändringar inom
Kyrkhamn, Lövsta och Riddersvik. Föreningen tar upp
problematiken med befolkningsökningen inom stadsdelsområdet
och menar att det med anledning av planerade projekt är viktigt att
säkerställa möjligheterna till rekreation och friluftsliv i området.
Föreningens förslag som beskrivs i 11 punkter, se bilaga sid 3,
inkluderar även synpunkter på Stockholm Exergis underlag för
avgränsningssamråd om anläggande och drift av kraftvärmeverk
och hamn m.m. i Lövsta. Föreningen tar även upp frågan om det
sedan länge planerade naturreservatet i Kyrkhamn och menar att det
är hög tid att avsluta diskussionerna och att naturreservatet blir
verklighet.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen välkomnar Hässelby hembygdsförenings
engagemang i frågor som gäller den lokala stadsutvecklingen. För
några av föreningens förslag som gäller pågående planprojekt i
området är stadsdelsnämnden enbart remissinstans och saknar
därmed egen rådighet i av föreningen föreslagna åtgärder.
Stadsdelsnämnden ansvarar för skötsel, underhåll och utveckling av
parker, strandbad och naturområden inklusive naturreservat inom
stadsdelsområdet. Nämnden ansvarar även för drift och underhåll
inklusive snöröjning av gång- och cykelvägar på park- och
naturmark.
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I planprocessen för uppförande av bostäder, förskola samt vård- och
omsorgsboende i Riddersvik har samrådsförfarandet nyligen
avslutats. En detaljplan kommer att upprättas för hela Riddersviksområdet, det innebär att staden genom planbestämmelser kan
skydda de natur- och kulturhistoriska värden som finns i området. I
projektet ingår också ett parkprogram för Engelska parken i
Riddersvik. Parkprogrammet är framtaget i samarbete med
förvaltningen och har som syfte att säkerställa en lämplig skötsel
och utveckling av rekreations-, natur- och kulturhistoriska värden i
Engelska parken.
Planprocessen för anläggande av ett kraftvärmeverk i Lövsta har
påbörjats, samverkan pågår mellan stadens berörda förvaltningar
inklusive stadsdelsförvaltningen och Stockholm Exergi. Det är
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stadsbyggnadsnämnden som ansvarar för framtagande av en
detaljplan som bland annat reglerar placering och markanvändning
för det kommande kraftvärmeverket. Förslaget till detaljplan
kommer att skickas på samråd under 2019, Hässelby hembygdsförening har då möjlighet att lämna sina synpunkter på förslaget till
stadsbyggnadsnämnden. Förvaltningen tar inte ställning till
föreningens synpunkter om det kommande kraftvärmeverkets
placering eller utformning. Stadsdelsnämnden är remissinstans och
kommer att ta ställning till det fullständiga förslaget till detaljplan
när det är på samråd och behandlas vid stadsdelsnämndens
sammanträde. Som en konsekvens av den föreslagna placeringen av
kraftvärmeverket, pågår utanför planarbetet, samverkan mellan
stadsdelsförvaltningen, exploateringskontoret, idrottsförvaltningen
och Stockholm Exergi för omlokalisering av Lövstabadet och
Lövsta båtklubb. Stadsdelsnämnden ansvarar för skötsel och
utveckling av stadsdelsområdets strandbad och målet är att hitta en
alternativ plats. Det kommer, av flera skäl, inte bli möjligt att
behålla ett strandbad intill det kommande kraftvärmeverkets
hamnverksamhet som kommer medföra en omfattande båttrafik
samt risk för föroreningar. EU-direktiv och övrig miljölagstiftning
reglerar krav för vattenkvalitet och sediment vid offentliga bad, det
kommer också att krävas ett par års provtagning för att konstatera
om en plats är lämplig för ett offentligt anlagt bad.
Vidare har förvaltningen full förståelse för föreningens synpunkter
om att det nu är hög tid att det inrättas ett naturreservat i Kyrkhamn.
Beslutet om att inrätta ett naturreservat har fördröjts bland annat
med anledning av de större planprojekt som nu har påbörjats i
Riddersvik och Lövsta. Förvaltningen är positiv till den planerade
naturreservatsbildningen för att långsiktigt bevara Kyrkhamns
natur-, kultur- och rekreationsvärden och för att stärka områdets
funktion som en del av ett ekologiskt kärnområde med dess
spridningsvägar. Kyrkhamn är Stockholms stads yttersta utpost i
nordväst och en av stadens tystaste platser. Det är miljö- och
hälsoskyddsnämnden samt exploaterings- och stadsbyggnadsnämnderna som ansvarar för avgränsningen av det kommande
naturreservatet. Stadsdelsnämnden är remissinstans och kommer att
vara ansvarig för förvaltning av naturreservatet.
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