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Medborgarförslag om rotunda på Hornsbergs
strand
Förslag till beslut
Medborgarförslaget besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning
Den 13 september 2020 inkom ett medborgarförslag om rotundan i
Hornsbergs strand, där det enligt förslagsställaren pågår störande
dans och musik.
Förvaltningen är bekymrad över att det finns framförallt boende i
Hornsbergs strand som upplever otrygghet och störningar till följd
av det höga besökstrycket. Samtidigt är det enligt förvaltningen
positivt att Hornsbergs strand har utvecklats till en attraktiv plats för
boende och besökare. Hornsbergs strand har under flera år varit ett
av stadsdelsnämndens fokusområden för trygghetsarbete och
förvaltningen arbetar kontinuerligt med extra insatser för att öka
tryggheten och trivseln i området.
Pergolan (som förslagsställaren kallar ”rotundan”) är bygd som en
mötesplats för samvaro och förvaltningen anser inte att dess
utformning eller möblering ska ändras för att minska möjligheterna
att använda platsen för umgänge. Förvaltningen menar att en
inglasning av platsen skulle kunna skapa andra problem med tillhåll
och övernattningar och tror inte att det är en lösning.
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Förvaltningen anser att aktiviteterna som förslagsställaren beskriver
utgör en ordningsfråga för polisen. Med anledning av
medborgarförslaget kommer förvaltningen att sätta upp en skylt
med trivselregler vid pergolan samt även fortsättningsvis ha en
fortlöpande dialog med polisen angående den problematik som
finns på platsen. Vidare anser förvaltningen att ordningsvakter
behövs i området.
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Bakgrund
Den 13 september 2020 inkom ett medborgarförslag om rotundan i
Hornsbergs strand. Stadsdelsnämnden beslutade vid sitt
sammanträde den 22 oktober 2020 att medborgarförslaget skulle
överlämnas till förvaltningen för beredning.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av parkmiljöavdelningen norra innerstaden.
Ärendet
I medborgarförslaget beskrivs att det i Hornsbergs strandpark, mitt
emot adressen Hornsbergs strand 65, finns en rotunda som från
mitten av april till mitten av september, dagligen från tidig
eftermiddag till sena kvällar, används till dans och
nattklubbsliknande verksamhet.
Enligt förslagsställaren kommer grupper av människor till platsen
med stora högtalare och spelar hög monoton musik. Musiken som
spelas sprider sig med en hög resonans mot bostäder och sovrum,
vilket upplevs som mycket störande. Förslagsställaren konstaterar
att det inte patrullerar ordningsvakter i området och att polisen inte
har möjlighet att prioriterar att ta hand om detta varje dag.
Förslagsställaren anser att rotundans utseende och design ska ändras
för att de boende i närheten ska få lugn och ro sommartid och för att
fler ska få tillgång till platsen. Dels föreslås att rotundan glasas in,
både runt om och uppe på, så att musiken och resonansljudet inte
studsar mot lägenheterna intill. Vidare föreslås att fler sittplatser
anordnas i rotundan så att ytan att dansa på minskar.
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Pergolan (”rotundan”) i Hornsbergs strandpark. Foto: Stockholms stad, 2020

Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen är bekymrad över att det finns framförallt boende i
Hornsbergs strand som upplever otrygghet och störningar till följd
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av det höga besökstrycket. Samtidigt är det enligt förvaltningen
positivt att Hornsbergs strand har utvecklats till en attraktiv plats för
boende och besökare. Hornsbergs strand har under flera år varit ett
av stadsdelsnämndens fokusområden för trygghetsarbete och
förvaltningen arbetar kontinuerligt med extra insatser för att öka
tryggheten och trivseln i området. Förvaltningen arbetar med detta
tillsammans med trafikkontoret, exploateringskontoret och Polisen,
inklusive Sjöpolisen. Fysiska åtgärder i gatu- och parkmiljö har
genomförts och dialog med de boende har hållits vid flera tillfällen i
form av trygghetsvandringar och informationsmöten.
Pergolan (som förslagsställaren kallar ”rotundan”) är bygd som en
mötesplats för samvaro och förvaltningen anser inte att dess
utformning eller möblering ska ändras för att minska möjligheterna
att använda platsen för umgänge. Förvaltningen menar att en
inglasning av platsen skulle kunna skapa andra problem med tillhåll
och övernattningar och tror inte att det är en lösning. I
sammanhanget kan också nämnas att Hornsbergs strandpark erhållit
Sveriges arkitekters Sienapris för god utemiljö, vilket innebär att
eventuella ändringar i den landskapsarkitektoniska gestaltningen
bör hanteras varsamt.
Förvaltningen anser att aktiviteterna som förslagsställaren beskriver
utgör en ordningsfråga för polisen. Med anledning av
medborgarförslaget kommer förvaltningen att sätta upp en skylt
med trivselregler vid pergolan samt även fortsättningsvis ha en
fortlöpande dialog med polisen angående den problematik som
finns på platsen. Vidare anser förvaltningen att ordningsvakter
behövs i området och beskriver situationen bland annat i ärendet
Skrivelse om trygghet och trivsel i Hornsberg (diarienummer
KUNG 2020/251).
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Jämställdhetsanalys
Upplevelsen av trygghet är en viktig förutsättning för att stadens
invånare ska kunna leva ett allsidigt, jämlikt och jämställt liv och
har även stor betydelse för hur människor i staden nyttjar parker och
grönområden. Detta är en viktig aspekt när förvaltningen sköter och
rustar upp parkerna. Att kunna se vart man ska och veta att man blir
sedd ger en känsla av trygghet. God orienterbarhet, uppsikt och
belysning är därför positivt ur trygghetssynpunkt. På samma sätt
bidrar målpunkter och aktiviteter i parker till positiva effekter, då
det drar till sig många människor och verksamheter. I Hornsbergs
strandpark finns de som upplever att målpunkterna i parken drar till
sig för mycket människor och ljud, vilket de upplever som störande.
Som nämns ovan arbetar förvaltningen kontinuerligt tillsammans
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med andra förvaltningar, polis och medborgare för att öka
tryggheten. Även områdets skötsel har betydelse för hur trygg man
känner sig. Parker och miljöer som ger ett prydligt och
omhändertaget intryck upplevs generellt som tryggare. Under
högsäsong städas Hornsbergs strandpark minst två gånger dagligen
och skräpkorgarnas placering, antal och modell ses över
regelbundet.
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