Informationsbrev nr 5

maj 2022

Samverkansgruppen Hornsberg-Kristinebergs strand

Välkommen till informationsbrev #5, 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 och består
av boende vilka representerar områdets olika bostads- och hyresgästföreningar. I nuläget är det 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 nyhetsbrev nr. 5 fortsätter vi att hålla er informerade om
vad som händer i de olika frågorna.

På gång
Den 22 april hölls ett platssamverkansmöte med Stockholms stad, Trafikkontoret, Företagargruppen och
Polisen. Syftet var att planera inför sommaren 2022.
• Polisen har som målsättning att få kontroll på helheten, genom samarbete med andra aktörer.
Exempelvis har Stockholms stad och polisen gjort ett utskick till skolorna på Kungsholmen. Syftet är att
veta datum för aktiviteter och fester som kan påverka allmänna ordningen
• Sommargågatan är på väg att byggas upp. Den kommer i år att vara hela 632 meter lång, vilket är
något längre än förra året. Den kommer att utformas som tidigare med sandstrand, växter och möbler.
Ben&Jerry återkommer med sin glasskiosk och ’’trafiklejon’’ kommer att placeras ut. Nytt för i år är
’’Stockholmsgymmet’’, som kommer att vara platser markerade för aktiviteter och träning med egen
kroppsvikt
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• Med anledning av höstens val kommer valstugor att placeras på Moa Martinsons torg i början av augusti
• Geofencing för elsparkcyklar ska, enligt förra året, råda i området
• Parkeringsställ för elsparkcyklar kommer att placeras i området
• Parkeringsvakter ska ha extra patrullering, som anpassas efter väder och antalet besökare. Notera att
parkeringsvakterna fokuserar på framkomlighet och stillastående fordon och ansvarar inte för
ordningsfrågor
• Trafikmätning kommer att genomföras i maj
• Två tillfälliga toaletter ska placeras vid plaskdammen, den 15 maj
• Diskussioner pågår om ytterligare toaletter i anslutning till bollplanen
• Inbojningen av badområdet genomförs enligt planen som gällde under 2021
• Dialog med restaurangerna i området pågår. Mottagandet är positivt och vi planerar för gemensamma
aktiviteter i samband med städdag i september. Mer information kommer!

Boka redan nu in lördagen den 17 september Då ska vi ha städdag i kombination med ’’Restaurangernas dag’’
Mer information kommer!

Se bifogad lathund ”Så här gör vi”. Nu i ny version.
- Allt för att underlätta när, till vem och hur vi rapporterar

Samverkansgruppen består idag av 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 de
andra föreningarna eller hyresfastigheterna.

För kontakt med Samverkansgruppen
är emailadressen
SamverkanHornsberg@gmail.com
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”Så här gör vi”
-

maj-22

en lathund, från Samverkansgruppen Hornsberg-Kristinebergs strand
Hur vi alla kan hjälpas åt för en trygg, trevlig och säker miljö

Vi kan alla samverka för ökad trivsel, trygghet och säkerhet i området Hornsberg-Kristinebergs strand.
Som en hjälp för att snabbt och enkelt veta när, till vem och hur man rapporterar kommer här en
lathund. Spara den!
För att fortlöpande kunna arbeta för förbättringar i säkerhet och trivsel, behöver våra
samverkanspartners Polisen, Trafikkontoret och Stockholm stad, underlag i form av inrapporteringar från
oss boende och näringsidkare i området.
Använd kontaktvägarna och tveka inte att rapportera in. Även flera rapporter i samma ärende är viktigt.
Tillsammans kan vi göra skillnad; genom att vara uppmärksamma och medmänskliga.
Rapporterna är värdefulla och avgörande för omedelbara och snara åtgärder.
De bildar även underlag i form av statistik för framtida förbättringar!

Rapportera till Stockholm stad via Tyck-till-appen
Appen finns att ladda ner i App Store eller Google Play. Alternativt använd
https://trafik.stockholm/tyck-till
Här rapporterar du bl.a.
- nedskräpning
- fulla sopbehållare
- klotter
- offentliga toaletter ur funktion
- fortkörning/buskörning som upprepas på viss gata, uttryck önskemål om farthinder
- felparkerade bilar
- förslag till förbättringar
- felparkerade elsparkcyklar
Bifoga gärna bild!

Kontakta Polisen
Via 114 14 för att tipsa, göra brottsanmälan eller vid frågor.
Här rapporterar du bl.a.
- trafik på sommargågatan av ej behörig motortrafik
- ofredande och förargelseväckande beteende
- störande musik med högtalaranläggning (kräver tillstånd)
Via 112
Här rapporterar du vid
- akut fara
- pågående brott
Via polisen.se
- ej akuta tips och brottsanmälningar. Klicka på ”Tipsa polisen”

