Informationsbrev nr 2

Juni 2021

Samverkansgruppen Hornsberg-Kristinebergs strand
Välkommen till informationsbrev #2, från Samverkansgruppen Hornsberg - Kristinebergs strand.
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 bostadsrätts och hyresgästföreningar, i nuläget ca 3000 lägenheter. 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. Med detta nyhetsbrev nr 2, håller vi er informerade om vad som händer i de olika frågorna.

Framsteg
• Samverkansgruppen har fortlöpande möten med berörda myndigheter. Den 7 juni initierade
Samverkansgruppen ett möte med polisen, kustbevakningen, stadsdelskontoret, park-och
miljöavdelningen, trafikkontoret, politiker samt Kista brandstation. Syftet med mötet var att definiera
området som ett bostadsområde samt att enas om lägesbild för att kunna agera kraftfullt för trygghet
och trivsel
• Hävt badförbud mellan Piren och kajen (färjans hållplats) och inbojning finns nu på plats
• Polisen har ökat sin närvaro och bl.a. arbetat med att stävja narkotikahanteringen, vilket inte alltid är
visuellt för oss boende
• Sommar-gågatan; större skyltar är beställda, för att förtydliga infarten Elersvägen/Sara Lidmans gata.
Flera växter/urnor har tillkommit för att förtydliga och smalna av entrén till gågatan
• Ytterligare en ”bajamaja” har placerats vid strandparken, nära Piren
• Nya färgkodade sopstationer finns nu längs kajen
• De flesta av elsparkcyklarna i området, har nu låghastighetszon inkopplad, vilket innebär att hastigheten
minskas till ca 5 km/tim (gångfart) och cyklarna inte kan loggas ur i zonen
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Pågående projekt
• Fortsatta diskussioner med berörda myndigheter och intressenter, enligt ovan
• Ordningsfrågor: Då området är främst att betrakta som ett bostadsområde är ordningsfrågorna centrala.
Samverkansgruppen har föreslagit lokala ordningsregler, så att Polisen och eventuella ordningsvakter kan
ingripa och avstyra störningar utan att boende eller besökare först behöver rapportera
• Dansrotundan/kajen Moa Martinsons torg med störande musik, dans och stora folksamlingar till sent på
nätterna. Här arbetar vi med förhållningsregler tillsammans med polis och andra myndigheter, bl.a.
genom tydlig skyltning av förhållningsregler. Tillstånd krävs för att få arrangera danser
• Störningar i form av hög musik och dans ska rapporteras såsom ”ofredande”
• Förbättring av sophantering och renhållning, inkl.spolning av kajen
• Vi kommer att ligga på, för flera sopstationer längs med Kristinebergs strand
• Rutmönster vid kajen nära Moa Martinsons torg, vilket tydliggör stoppförbudet, är beslutat
• Hårda farthinder och avsmalningar vid övergångsställena längs Lindhagensgatan. Allt för att sänka
hastigheten och minska attraktionen för ”buskörning”. Tid för installation är sista veckan i juni.
• Pågående diskussioner för farthinder på kringliggande innergator
• Pågående diskussioner med resterande leverantörer av elsparkcyklar, för fartsänkning
• Trafikkontoret kommer troligen att genomföra trafikmätning för bedömning av trafikbelastning och
hastigheter
• Bad - och räddningsstegar är beställda till de nya badområdena
• Ökad och regelbunden kontakt mellan bostadsrätts - och hyresrättsföreningarna i området
• Löpande kontakt med P-vakterna/Stockholm stad/Europark
• Pågående diskussion om att stänga av nedre delen av Lindhagensgatan ( Franzéngatan-Hornsbergs
strand)för icke behörig trafik

Kom ihåg att anmäla och rapportera
Se uppdaterad och bifogad lathund ”Så här gör vi”

Samverkansgruppen består idag av cirka tjugo personer från föreningarna Jublet, Välbehaget, Poeten,
Gåspennan, Västermalmsterrassen samt Mälarstrand (flera föreningar vid Kristinebergs strand).
Engagerade personer som vill medverka i samverkansgruppen är välkomna. Då gärna från någon av
övriga bostadsrätts- och hyresgästföreningar

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

För kontakt med Samverkansgruppen
är emailadressen
SamverkanHornsberg@gmail.com
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