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Medborgarförslag gällande att ta bort bryggan på
adressen Hornstulls Strand 4E, Södermalm
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att ta
bort bryggan på adressen Hornstulls Strand 4E.
Under bryggan finns idag större gasledningar som löper under
vattnet till Liljeholmen. En eventuell åtgärd av bryggan kräver
därför att hänsyn tas till befintliga gasledningar.
Beträffande de i medborgarförslaget beskrivna ordningsstörningar
som sommartid kan uppstå på bryggan, har förvaltningen förståelse
för den olägenhet som det kan medföra. Samtidigt finns det många
önskemål om hur stadsmiljön ska kunna användas, dock inom
ramen för de regler och föreskrifter som råder. Förvaltningen
konstaterar att avsteg från de Allmänna lokala
ordningsföreskrifterna är en polisiär fråga.
Med tanke på att den aktuella bryggan har högt kulturhistoriskt
värde samt att staden önskar att vistelsevärdena ökar vid vattnet,
anser förvaltningen det inte lämpligt att ta bort bryggan. Bryggan är
i dagsläget i dåligt skick och är i behov av åtgärd. Förvaltningen har
påbörjat ett arbete med att utreda ansvarsfördelningen mellan
stadsdelsförvaltningen, trafikkontoret och Stockholm Gas avseende
bryggan.
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Utifrån resultatet av utredningen planerar förvaltningen att därefter
göra bryggan trevligare och mer inbjudande. Detta bedömer
förvaltningen kan bidra till att bryggan börjar användas mer på
dagtid och få en bredare användning kvällar och nätter vilket även
kan leda till minskade ordningsstörningar.
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Bakgrund
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att ta
bort bryggan på adressen Hornstulls Strand 4E. Stadsdelsnämnden
beslutade vid nämndsammanträdet den 23 september 2021 att ge
förvaltningen i uppdrag att bereda medborgarförslaget.
Medborgarförslaget bifogas som bilaga 1.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av stadsmiljöavdelningen inom Södermalms
stadsdelsförvaltning. Ärendet har behandlats av förvaltningsgruppen
och pensionärsrådet den 17 januari 2022 och i rådet för
funktionshindersfrågor den 18 januari 2022.
Ärendet
I medborgarförslaget framför förslagsställaren i huvudsak följande:
Jag vill ifrågasätta bryggan som är belägen på Hornstulls Strand
4E på Södermalm i Stockholm. Bryggan fyller sedan många år
tillbaks inte den funktion den från början byggdes för. Den är idag
ihålig och ruttna brädor byts ständigt ut.
Bryggan används sparsamt dagtid. Den får dock ett helt annat liv
nattetid under varma sommarkvällar. Då är det aktiviteter på
bryggan från det Debaser stänger till 4-5 på morgonen. Det är
partyn med sång, dans, musik, badande och högljudda människor
som inte vill sluta festa. Här slängs allt från flaskor, skräp,
kundvagnar och cyklar i vattnet.
Jag föreslår att bryggan tas bort.
Jag ber er att väga för- och nackdelar och ta hänsyn till oss som
bor i området.
Synpunkter och förslag
Södermalms stadsdelsförvaltning tackar för medborgarförslaget
som har till syfte att avlägsna den aktuella bryggan då den upplevs
bidra till störningar nattetid samt nedskräpning i området.
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Strandparken, där bryggan är belägen, tillkom i samband med att
Bergsundsområdet omvandlades från industri- till bostadsområde.
Alla fabriksbyggnader längs stranden revs för att lämna plats för
bebyggelse och under 1930-talet påbörjades arbetet med
strandparken. Parken har flera typiska uttryck för stadens
modernistiska strandparker, däribland hängande knäckepilar och
den mjukt modulerade, sluttande strandskoningen1 av stenblock.

Med strandskoning avses olika typer av konstruktioner som uppförs på stränder
som är utsatta för erosion.
1
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Själva bryggan anlades redan under 1800-talets mitt och då som
ångbåtsbrygga. År 1930 anlände Liljeholmsbadet till Hornstulls
Strand och det lade till vid bryggan. På 1950-talet flyttades
badhuspråmen cirka hundra meter västerut till sin nuvarande
position. Bryggans funktion har således gått från ångbåtsbrygga till
angöring för Liljeholmsbadet till dagens solbrygga. I Stadsmuseets
”Kulturhistoriskt kunskapsunderlag för Stockholms parker” pekas
bryggan ut som en särskilt kulturhistoriskt värdefull del av parken
Hornstulls strand.

Den aktuella bryggan vid Hornstulls Strand 4E. Foto Södermalms
stadsdelsförvaltning 2021-11-17.

Under bryggan finns idag större gasledningar som löper under
vattnet till Liljeholmen. En eventuell åtgärd av bryggan kräver
därför att hänsyn tas till befintliga gasledningar. Förvaltningen har
påbörjat ett arbete med att utreda ansvarsfördelningen mellan
stadsdelsförvaltningen, trafikkontoret och Stockholm Gas avseende
bryggan.
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Sedan en tid tillbaka är betongsuggor utplacerade vid entrén till
bryggan då bärigheten är dålig och inte tål att fordon nyttjar
bryggan. Förvaltningen har nu dessutom placerat ut
avstängningsstaket vid bryggan för att hindra att den beträds.
Beträffande de i medborgarförslaget beskrivna ordningsstörningar
som sommartid kan uppstå på bryggan, har förvaltningen förståelse
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för den olägenhet som det kan medföra. Samtidigt finns det många
önskemål om hur stadsmiljön ska kunna användas, dock inom
ramen för de regler och föreskrifter som råder. Förvaltningen
konstaterar att avsteg från de Allmänna lokala
ordningsföreskrifterna är en polisiär fråga.
I stadens budget framgår att stadens kajer och vattennära lägen ska
levandegöras. I budgeten beskrivs även möjligheter till
investeringsåtgärder i syfte att öka vistelsevärden vid vatten. Det
kan exempelvis vara åtgärder såsom sittmöbler, bryggor eller annat
som berikar en plats kopplat till vatten.
Med tanke på att den aktuella bryggan har högt kulturhistoriskt
värde samt att staden önskar att vistelsevärdena ökar vid vattnet,
anser förvaltningen det inte lämpligt att ta bort bryggan.
Förvaltningen kommer tillsammans med de andra berörda parterna
inom staden slutföra utredningen angående ansvarsfördelningen
samt vilken nödvändig åtgärd som måste genomföras. Utifrån
resultatet av utredningen planerar förvaltningen att därefter göra
bryggan trevligare och mer inbjudande. Exempelvis genom att
tillföra bryggan parksoffa och sommarblommor. Detta bedömer
förvaltningen kan bidra till att bryggan börjar användas mer på
dagtid och få en bredare användning kvällar och nätter vilket även
kan leda till minskade ordningsstörningar.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar detta
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Ann-Christine Jenvén
Stadsdelsdirektör
Bilagor
1. Medborgarförslaget.
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