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Medborgarförslag om parken på Sveavägen 150
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
1. Medborgarförslaget besvaras med förvaltningens
tjänsteutlåtande.
2. Medborgarförslaget och förvaltningens tjänsteutlåtande
lämnas till Ellevio för kännedom.
3. Medborgarförslaget och förvaltningens tjänsteutlåtande
lämnas till idrottsnämnden och fastighetsnämnden för
kännedom.
Sammanfattning
I mars 2021 fick Norrmalms stadsdelsnämnd ett medborgarförslag
om parken ovanför Sveavägen 150. Enligt medborgarförslaget är
denna plats extremt eftersatt, skräpig, nedklottrad och nyttjas som
boplats med mera. Förslagsställaren anser att platsen bör utvecklas
med bland annat boulebanor och någon typ av servering.
Förvaltningen håller med förslagsställaren om att det vore positivt
om platsen kunde utvecklas, men har begränsad rådighet då denna
del av Vanadislunden utgör fastighetsmark som förvaltas av
Ellevio. Ellevio anger att de är medvetna om den
trygghetsproblematik som finns och är positiva till att förbättra
tryggheten och trivseln. Vad som är möjligt att göra på platsen
behöver dock utredas av Ellevio och en viktig aspekt för dem att ta
hänsyn till är att det på platsen finns samhällsviktig verksamhet.
Förvaltningen anser att ett första steg skulle kunna vara att Ellevio
ser över skötseln och renhållningen av området.
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Förvaltningen vill lyfta att idrottsnämnden enligt stadens budget för
2021 har ett uppdrag att, i samverkan med fastighetsnämnden och
Norrmalms stadsdelsnämnd, utreda förutsättningarna för en möjlig
platsutveckling av Vanadisbadet med omnejd. I detta arbete anser
förvaltningen att det vore positivt att även inkludera parken ovanför
Sveavägen 150 och att i detta arbete inleda en dialog med Ellevio.
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Bakgrund
Den 21 mars 2021 fick Norrmalms stadsdelsnämnd ett
medborgarförslag om park vid Sveavägen 150. Stadsdelsnämnden
beslutade vid sitt sammanträde den 17 juni 2021 att
medborgarförslaget skulle lämnas till förvaltningen för beredning.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av parkmiljöavdelningen norra innerstaden i
samråd med förvaltningens trygghetssamordnare. Ärendet har också
stämts av med Ellevio.
Ärendet
Enligt medborgarförslaget är parken ovanför Sveavägen 150
extremt eftersatt, skräpig, nedklottrad och nyttjas som boplats med
mera. Förslagsställaren anser att platsen har stor potential med tanke
på dess strategiska och centrala läge i anslutning till Vanadislunden
och Hagaparken. Enligt medborgarförslaget har platsen också ett
mycket bra solläge.
Förslagsställaren förespråkar att platsen utvecklas med boulebanor
och en liten kiosk, uteservering eller food trucks. Enligt
medborgarförslaget borde vatten och avlopp kunna lösas i
samarbete med Ellevio som har en anläggning i parken. Vidare
önskas att betongkulvertarna kläs in i växtlighet så de inte klottras
ned samt att en del av platsen utvecklas med cityodling.
Förslagsställaren ser också potential att utveckla möjligheter till
klättring, då anslutande bergvägg tidigare har använts för detta.
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Röd ring på kartan visar området ovanför Sveavägen 150.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Platsen som beskrivs i medborgarförslaget är en del av
Vanadislunden, men ligger på fastighetsmark. Enligt Norrmalms
parkplan (2014) är Vanadislunden med sina många kvalitéer och
betydande storlek en viktig tillgång och utgör en fjärdedel av
Norrmalms sammanlagda parkyta. Enligt parkplanen har delar av
parken en relativt låg nyttjandegrad, det finns exempelvis områden
mot Sveavägens norra del och Cederdalsgatan som har
förutsättningar att bli mer attraktiva. Vanadislunden ingår i ett större
grönt sammanhang tillsammans med Nationalstadsparkens
parklandskap kring Brunnsviken, men kopplingarna mellan
områdena är svaga beroende på de starkt trafikerade gatorna runt
omkring.
Förvaltningen håller med förslagsställaren om att parkområdet
ovanför Sveavägen 150 har potential att bli tryggare och trevligare
och att det skulle vara positivt om platsen kunde utvecklas.
Förvaltningen bekräftar förslagsställarens bild av situationen på
platsen och ser också regelbundet bland annat nedskräpning, klotter,
skadegörelse och tillhåll. Denna plats samt andra delar av
Vanadislunden ronderas av ordningsvakter i enlighet med LOV§31.
Detta är en insats som initierats av förvaltningen i samverkan med
stadsledningskontoret.
På grund av att denna del av Vanadislunden inte utgör parkmark har
förvaltningen begränsad rådighet över platsen som förvaltas av
Ellevio. Förvaltningen har varit i kontakt med Ellevio som förklarar
att de har en elnätsstation på platsen, men att även Stockholm
Exergi och Stockholms brandförsvar har verksamheter i byggnaden
och i berget som byggnaderna ansluter till. Ellevio anger vidare att
de är medvetna om den trygghetsproblematik som finns på platsen
och är positiva till att bidra till att förbättra tryggheten och trivseln i
området. Enligt Ellevio behöver eventuella större åtgärder utredas
vidare för att se vad som är möjligt att göra på platsen. En viktig
aspekt att ta hänsyn till är att det på platsen finns samhällsviktig
verksamhet. Förvaltningen anser att ett första steg skulle kunna vara
att Ellevio ser över skötseln och renhållningen av området.
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Vidare vill förvaltningen lyfta att idrottsnämnden enligt stadens
budget för 2021 har ett uppdrag att, i samverkan med
fastighetsnämnden och Norrmalms stadsdelsnämnd, utreda
förutsättningarna för en möjlig platsutveckling av Vanadisbadet
Områden där ordningsvakter får tjänstgöra enligt 3 § lagen (1980:578) om
ordningsvakter (LOV) efter särskild prövning av Polismyndigheten. Källa:
Paragraf 3-platser | Polismyndigheten (polisen.se)
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med omnejd. I detta arbete anser förvaltningen att det vore positivt
att även inkludera parken ovanför Sveavägen 150 och inleda en
dialog med Ellevio för att involvera dem i en eventuell utveckling
av fastigheterna i området.
Jämställdhetsanalys
Upplevelsen av trygghet och trivsel 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. God orienterbarhet, uppsikt och belysning
är därför positivt ur trygghetssynpunkt. På samma sätt bidrar
målpunkter och aktiviteter i parker till positiva effekter, då det kan
skapa folkliv och närvaro. Även områdets skötsel är avgörande för
hur trygg man känner sig. Parker och miljöer som ger ett prydligt
och omhändertaget intryck upplevs generellt som tryggare.
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