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Medborgarförslag om vägbom längst ner på
Tantolundsvägen
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att
placera en vägbom längst ner på Tantolundsvägen. Enligt
förslagsställaren skulle en vägbom innebära en avsevärd minskning
av biltrafiken på Tantolundsvägen och därmed bidra till mer lugn
och ro i parken samt bidra till bättre luft i området. I två
kompletteringar till medborgarförslaget lämnas förslag på en
alternativ placering av bommen. Enligt förslagsställaren kommer
denna placering effektivare förhindra otillåten trafik upp till
vändplanen på Tantolundens topp.
Under sensommaren 2020 genomfördes ett möte på plats med
stadsdelsförvaltningen, det lokala brottsförebyggande rådet
Söderandan, trafikkontoret, kommunpolisen och Tanto Södra
koloniträdgårdsförening för att komma fram till en lämplig
placering av en vägbom längs Tantolundsvägen. Deltagande parter
kom då fram till att en vägbom lämpligast placeras i området mellan
bollplanen och hundrastgården då det bedöms förhindra otillåten
trafik upp till vändplanen.
Förvaltningen har beställt vägbommen till platsen som kommer att
monteras under hösten 2020. Bommen kommer att kunna öppnas
med en brandkårsnyckel som behöriga kommer att ha tillgång till.
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Trafikkontoret kommer att se över trafikregleringen på
Tantolundsvägen så att endast behörig trafik tillåts, främst stadens
arbetsfordon och transporter till kolonilotterna.
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Bakgrund
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att
placera en vägbom längst ner på Tantolundsvägen.
Stadsdelsnämnden beslutade vid nämndsammanträdet den 27
augusti 2020 att ge förvaltningen i uppdrag att bereda
medborgarförslaget. Medborgarförslaget, samt kompletteringar,
bifogas som bilagor 1, 2 och 3.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av stadsmiljöavdelningen inom Södermalms
stadsdelsförvaltning. Ärendet har behandlats av förvaltningsgruppen
och pensionärsrådet den 16 november 2020 och i rådet för
funktionshindersfrågor den 17 november 2020.
Ärendet
I medborgarförslaget framför förslagsställaren, som har en
kolonilott i koloniträdgårdsföreningen Tanto Södra, att det
förekommer en del biltrafik på Tantolundsvägen upp till vändplanen
vid Tantolundens topp. Biltrafiken, som beskrivs i
medborgarförslaget, är inte sådan som utförs av kolonister utan av
ungdomar som spelar hög musik och kör fort. Enligt
förslagsställarens grannar i koloniföreningen sker även
narkotikahandel uppe på berget.
I medborgarförslaget beskrivs att det tidigare fanns en vägbom
längst ned på Tantolundsvägen som var stängd. Strax intill bommen
fanns en vägskylt med påbudet att fordonstrafik var förbjuden och
endast transporter till och från kolonilotterna var tillåten. Enligt
förslagsställaren togs vägbommen och skyltarna bort vilket varit till
nackdel för dem som använder vägen för promenad och cykling
samt för intilliggande kolonilotter.
Med anledning av redogörelsen ovan önskar förslagsställaren att en
ny vägbom placeras längst ner där Tantolundsvägen börjar vid
Årstavikens strandpromenad. Bommen ska vara modern och vara
lätt att öppna för behörig trafik till kolonilotterna och för bland
annat utryckningsfordon.
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Enligt förslagsställaren skulle en vägbom innebära en avsevärd
minskning av biltrafiken på Tantolundsvägen och därmed bidra till
mer lugn och ro i parken samt bidra till bättre luft i området.
Till medborgarförslaget hör även två kompletteringar till det
ursprungliga medborgarförslaget. I kompletteringarna lämnas
förslag på en alternativ placering av bommen som är längre upp på
Tantolundsvägen, vid fotbollsplanen. Förslagsställaren framför att
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om en bom placeras längst ned vid strandpromenaden finns risk för
att fordon ändå kör upp till vändplanen via promenadvägarna i
Tantolunden. Om bommen däremot placeras vid fotbollsplanen
förhindras trafiken helt upp till vändplanen.
Synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen har varit i kontakt med kommunpolisen
beträffande de synpunkter som inkommit till förvaltningen på
ordningsproblemen uppe vid Tantolundsvägens vändplan. Enligt
polisen är det många bilar som kör upp till vändplanen och att det
begås brott på platsen. Polisen uppger även att man ofta får in
klagomål från boende i Liljeholmen om att bilar står parkerade på
vändplanen med helljuset på och bländar in i lägenheterna. Polisen
anser med anledning av den rådande situationen att det är motiverat
att placera ut en vägbom på Tantolundsvägen.
Förvaltningen har även tagit emot önskemål från Tanto Södra
koloniträdgårdsförening om att en vägbom ska placeras ut på
Tantolundsvägen med syftet att förhindra den otillåtna trafiken på
vägen.
Under sensommaren 2020 genomfördes ett möte på plats med
stadsdelsförvaltningen, det lokala brottsförebyggande rådet
Söderandan, trafikkontoret, kommunpolisen och Tanto Södra
koloniträdgårdsförening för att komma fram till en lämplig
placering av en vägbom längs Tantolundsvägen. Deltagande parter
kom då fram till att en vägbom lämpligast placeras i området mellan
bollplanen och hundrastgården då det bedöms förhindra otillåten
trafik upp till vändplanen.
Förvaltningen har beställt vägbommen till platsen som kommer att
monteras under hösten 2020. Bommen kommer att kunna öppnas
med en brandkårsnyckel som behöriga kommer att ha tillgång till.
Bommens utformning kommer att trygga en enkel och smidig
passage för både gående och cyklister.
Trafikkontoret kommer att se över trafikregleringen på
Tantolundsvägen så att endast behörig trafik tillåts, främst stadens
arbetsfordon och transporter till kolonilotterna.
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Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar detta
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
Ann-Christine Jenvén
Stadsdelsdirektör

Andreas Evestedt
Avdelningschef
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Bilagor
1. Medborgarförslaget.
2. Komplettering 1 till medborgarförslaget.
3. Komplettering 2 till medborgarförslaget.
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