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Informationsbrev nr 1, 2021 
Samverkansgruppen Hornsberg-Kristinebergs strand  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Välkommen till informationsbrev #1, 2021, från Samverkansgruppen Hornsberg - Kristinebergs strand 
(”samverkansgruppen”). Gruppen har sitt ursprung i ett medborgarförslag från 2019, om att begränsa 
trafiken på gågatan, boja in området mellan Piren och kajen samt förbättra sophanteringen för att minska 
nedskräpningen.  Gruppen består av boende vilka representerar områdets olika bostadsrättsföreningar. 
Syftet med gruppen är att samverka för ökad trivsel, trygghet och säkerhet i området. Samverkan 
omfattar boende, besökare, näringsidkare och lokaltrafik i området Hornsberg-Kristineberg.  

Våra fokusområden idag, är badområdet, kajerna  och vattentrafiken, gågatan och farthinder, 
sophantering på kajen samt ordningsfrågor.  

Allt i samarbete med Polisen, Trafikkontoret och Stockholm stad, vilka vi har regelbundna möten med. 

Vi vill med detta, och framtida, nyhetsbrev hålla er informerade om vad som händer i de olika frågorna. 

Framsteg
• Vi har utvecklat samarbete med  bl.a. Polisen, Stockholms stad, Stockholms Hamn och Trafikkontoret vilket 

har givit positivt resultat inom olika områden och ökat informationsutbyte med centrala aktörer. Vi har 
därigenom fått gehör för förslag, och realiserat förändringar som fortlöpande ökar säkerhet och trivsel.     
Vi har regelbundna möten med olika intressenter 

• Sommar-gågatan; flera lejon, krukor och bänkar har placerats ut och layout har sparats från förra 
säsongen för att kunna kopieras i år.Gågatan har förlängts och börjar nu vid Sara Lidmans gata samt 
fortsätter en bit in på Kristinebergs strand. 

• Ny ansökan om ordningsvakter har lämnats in. Får den inte godkänt kommer ambulerande väktare att 
tidvis finnas i området. 

• Sopbehållare har blivit flera samt tömning av behållarna sker med ökad frekvens. Vårt område har blivit 
uppgraderad till zon1 (tidigare zon 5) vilket ger mer frekventa tömningar av sopbehållare. 

• Inbojning och hävning av badförbud, är på remissrunda. Se nedan 
• Polisen kommer att ha ökat fokus på trafikkontroller under sommaren 2021
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Pågående projekt

För kontakt med Samverkansgruppen  
är emailadressen  
SamverkanHornsberg@gmail.com

• Främja att sommar-gågatan blir permanent i dess förlängda dragning. 
• Förslaget att häva badförbudet, för att kunna boja in, fick stöd av samtliga remissinstanser. Ett sent 

yttrande från Sjöfartsverket pekade på behovet av en s.k. maritim utredning. I nuläget är det oklart om 
detta behövs och samverkansgruppen arbetar vidare för klarhet och hoppas på beslut under maj 
månad. 

• Bad - och räddningsstegar, förutsatt frågan om hävt badförbud, sträckan Piren-Moa Martinsons torg 
• Önskemål om parkeringsförbud/stoppförbud utefter kajen, för att hindra buskörning och underlätta för 

busstrafiken. Bussarna måste kunna vända vid Moa Martinsons torg, utan att hindras av parkerade bilar. 
Diskussion pågår med Trafikkontoret. 

• Farthinder/lejon enligt layout 2020, för sommar-gågatan repeteras sommaren 202, med några justeringar. 
• Farthinder - olika lösningar diskuteras med berörda.Lindhagensgatan får sk busskuddar för att hindra 

buskörning ner till Hornsbergs strand och sommar-gågatan. Vi har fört fram förslag på farthinder på 
omkringliggande gator, men här vill Stockholm stad först genomföra trafikmätning. 

• Pågående diskussioner gäller även farthinder på kringliggande innergator. 
• Inramning av badplats, vilken ska avgränsa och markera ”godkänd badplats” 
• Vattenskoter- och båttrafik; förslag på förarbevis samt inbojning. Ett förslag ligger hos regeringen för beslut 

om förarbevis. Tillämpningen är aviserad att gälla fr.o.m. 1 maj 2022. 
• Dansrotundan; dans och ordningsfrågor diskuteras med berörda parter 
• Toaletterna måste bli flera och fungera bättre, samt placeras så att de inte stör boende och besökare. 

Diskussioner pågår att få tillfälliga sk bajamajor under sommarhalvåret och ärendet ligger nu hos 
Trafikkontoret. Önskemålet om placering är så att de inte generar boende, men lätt finns tillgängliga för 
besökare. 

• I nuläget kommer placering av sopstationer att ske enligt planen från 2020.Vi jobbar dock vidare för att få 
fler sopstationer, framförallt vid parken samt längs med Kristinebergs strand. 

• Ökad och regelbunden kontakt mellan bostadsrättsföreningarna i området 
• Samverkansgruppen har föreslagit lokala ordningsregler, så att Polisen och eventuella ordningsvakter kan 

ingripa och avstyra störningar utan att boende eller besökare först behöver rapportera. Då det är svårt 
att få igenom denna typ av lokala regler, arbetar vi för en synligare närvaro och tydligare 
upprätthållande av faktiska regler.	

Samverkansgruppen består idag av cirka tolv personer från föreningarna Jublet, Välbehaget, Poeten 
samt Mälarstrand (flera föreningar vid Kristinebergs strand).  
Engagerade personer som vill medverka i samverkansgruppen är välkomna. Då gärna från någon av de 
andra föreningarna eller hyresfastigheterna.

För att underlätta när, till vem och hur vi 
rapporterar se ”Så här gör vi” 
- en lathund att spara


