Administration SD08 INFO
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

den 7 augusti 2020 15:31
Administration SD08 INFO
Re: Medborgarförslag park/gatumiljö

Uppföljningsflagga:
Flagga:

Följ upp
Har meddelandeflagga

Oups!
Hej igen, glömde bifoga bilder på Igeldammsgatans ”mysiga” parkbänkar och gatumiljö! Vem vill vistas där?!
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7 aug. 2020 kl. 13:57 skrev
Hej!
Är Kungsholmsbo sedan 2,5 år sedan och trivs bra. Anser dock att det rektangulära området
väster om Västermalmsgallerian / norr om Flemminggatan är väldigt bortglömt och lågprioriterat
i jämförelse med övriga delar av Kungsholmen. Skulle gärna se några enkla förbättringar!
A) Området kring St Göransparken
Är medveten om att den övre delen av St Göransparken just rustats och att de nedre delarna
kommer försvinna vid kommande nybyggnation. Men det lär dröja innan allt är klart!
Platsen och dess kringområde är idag mycket otryggt för stadsdelsborna pga de verksamheter
som huserar i närområdet (härberget + sprututbytet). Förstås kan inte alla tänka "not in my
backyard”, men det bör gå att öka tryggheten betydligt med enkla åtgärder:
1) Bättre belysning generellt.
2) Planteringar så att platsen känns mer intagen och besjälad och inte lämnas övergiven till
”tveksamma typer".
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3) Rusta parkmiljön längs västra sidan av Igeldammsgatan:
– Ny trottoarbelysning
– Slyröjning + mer frekvent renhållning och parkskötsel utmed Igeldammsgatan och hela berget
ovanför.
– Ta bort parkbänkarna. De användas i stort sett endast av fyllon och narkomaner – skräp,
ölburkar och fimpar ligger överallt och ibland kanyler.
Ett bättre parkunderhåll skulle troligen även bidra till att hundägarna blir mer noga med att
plocka upp efter sina hundar då hundbajset ”syns” mer på en välskött och välbelyst yta.
B) Torget vid Alströmmergatans ände
Rusta ”torget” vid Alstömmergatans västra ände. Gärna lite som en italiensk piazza, kanske en
fontän, någon sittplats, plats för utesevering för det fik som ligger i närheten mm.
C) Nya sommargata
Gör sommargata av någon av gatorna i rektangeln bakom Västermalmsgallerian/Flemminggatan.
Förslagsvis vid norra delen av Fridhemsgatan eller Arbetargatan alternativt utanför Pinchos på
Alstömmergatan.
D) Fler träd
Plantera smala stadsträd utmed Flemminggatan, framför allt den västra delen, som ju måste vara
Stockholms fulaste gatastump.
Här bara lite snabba idéer – bidrar gärna med fler över telefon!
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