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Svar på frågor ställda till Östermalms
stadsdelsnämnd 2022-04-25
Till Östermalms stadsdelsnämnd 2022-08-25
Hej Mona,
Både stadsdelsförvaltningen, som har underhållsansvar för
grönytorna och trafikkontoret som har investeringsansvar och
beslutsrätt om Vallhallavägen instämmer med din beskrivning kring
behov av upprustning på platsen.
Förra året genomfördes en upprustning vid Lill-Jans plan kring
grillkiosken. Staden planerar nu för en fortsatt upprustning av
Vallhallavägens mittstråk inom ramen för satsningen Grönare
Stockholm. Trafikkontoret är projektledare för Grönare Stockholm
projektet som berör mittstråket från Lill-Jans plan till Sturegatan.
Upprustningen innebär att marken i alléträdens rotzon kommer
rustas upp, med en förbättrad hantering av vatten i gräsytorna och
intill träden vilket både gynnar träden och tar hand om överflödigt
vatten vid ihållande regn. Vid parkeringar planeras också för nya
markbeläggningar och kantsten. I samband med detta ska även
möblemanget, det vill säga sopkorgar och bänkar etcetera, att bytas
ut. En del av gräsytorna grävs nu upp eftersom att det ska läggas
infrastruktur för laddstolpar till för eldrivna fordon vid
parkeringarna. Planering för projektet pågår nu hos Trafikkontoret i
samarbetar med stadsdelsförvaltningen som sedan kommer sköta
skötseln av grönytorna. Trafikkontoret siktar mot att genomförande
av projektet kan starta upp under 2023.
Det är viktigt att ha i åtanke att många olika intressen behöver
samsas och vävas samman längs Valhallavägen. Infrastruktur,
växtlighet, framkomlighet för både gående och cyklister samt
estetiska och kulturhistoriska värden är exempel på fokusområden
att väva samman till en helhet. Det innebär att projektet behöver
planeras noga och genomföras med stor eftertanke för att det ska bli
bra. Det kan exempelvis tänkas att genomförandet delas in i olika
etapper.
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Vidare mot Gärdet kommer staden att fortsätta med upprustning av
gräsytor. Staden har också ställt krav på en förbättrad skötsel av
gräsmattorna och entreprenören ska åtgärda detta. Ansvariga på
stadsdelsförvaltningen är regelbundet ute i parkerna för att följa upp
och kontrollera entreprenörens dagliga arbete i alla Östermalms
parker. Det hålls en daglig dialog mellan staden och
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uppdragsansvariga från entreprenören som sköter driften av våra
parker.

Med vänlig hälsning
Karina Karlström
T.f. avdelningschef
Parkmiljöavdelningen norra innerstaden
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