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Till 

Stockholms kommun, Trafikkontoret 

Box 8311,  

104 20 Stockholm 

 

Stockholm 13 – 12 - 04 

 

Förslag till förbättringar, Hammarby Sjöstad 

Sjöstadsföreningen Hammarby Sjöstad är en ideell förening med 42 bostadsrättsföreningar i 
Hammarby Sjöstad som medlemmar, representerande c:a 4 000 lägenheter. Vi arbetar med 
ett antal utvecklingsprojekt inom ramen ”Att förnya en ny stad”, vilket innebär att våra 
medlemmar och medborgarna är engagerade och lämnar förslag och ställer krav på 
förbättringar av olika miljöer i Hammarby Sjöstad. 

Vi vänder oss därför till Trafikkontoret, och andra berörda förvaltningar, med ett antal 
synpunkter och krav på förbättrande åtgärder enligt nedan, några illustrerade med bilder. 

Antalet innevånare i Sjöstaden ökar, därmed också trafiken.  Mängder av föräldrar och barn, 
men även andra känner oro för en del mycket trafikfarliga miljöer. Här redovisas ett antal 
förslag och krav på förbättringar. 

Trafiksäkerhet 

Sickla Kaj 

Flera positioner vid övergångsställen har skymd sikt och dagligen uppstår olyckstillbud, bl.a. 
övergångsstället mot Konsum och vid Kyrkan, men även på Lugnets Allé mitt emot 
blomsteraffären – när folk stiger av tvärbanan. 
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Våra förslag till förbättringar: 

 Komplettera övergångsställena från Tvärbanan vid Sickla Kaj med varningsblinkers, typ 
Sickla Skola Nacka.  Se över och komplettera hastighetsdämpande åtgärder – för att få 
ned hastigheten i båda riktningarna på Lugnets allé som passerar hållplats Sickla Kaj. 

 Gärna också upplysningsskyltar om körd hastighet på Lugnets Alle i båda riktningarna 

 

 

Henriksdal, Kanalvägen 

I förskolan Storseglet befinner sig nu dagligen 200 barn i olika förskoleåldrar. Trafiken på 
Kanalvägen är intensiv, både bilar och cykeltrafiken håller här höga hastigheter. För att öka 
trafiksäkerheten för barn och föräldrar föreslår vi följande 

Våra förslag till förbättringar: 

 Övergångsställena på Kanalvägen vid förskolan Storseglet iordningsställs, markeras och 
förses med varningsblinkers, typ Sickla Skola. 

 Anlägg hastighetsdämpande gupp på Kanalvägen utanför förskolan Storseglet. 
 Inför hastighetsbegränsning på 20 km/tim förbi Storseglet.  Gärna kompletterat med 

upplysningskylt om körd hastighet. Bör gälla också för cyklar. 
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Luma torg 

En annan trafikfarlig miljö i Sjöstaden är runt Luma Torg. Eftersom genomfartstrafiken idag 
leds förbi bl.a. Sjöstadsskolan uppstår risk för tillbud. Den gatan kan behållas som lokalgata 
för boende, butiker och skolan.  

Vårt förslag till förbättringar: 

 Öppna för genomfartstrafik på spåren för tvärbanan, typ Gröndal, mellan Kölnagatan och 
Lumagatan. 

 

 

Parkeringstider Lugnets Allé. 

Runt Lugnets Allé vid Sickla Kaj har fler och fler butiker etablerats.  Ett angeläget behov är att kunna 
korttidsparkera i ökad utsträckning. För närvarande är det avgiftsbelagd parkeringstid 9 – 17 
vardagar, kvällar och helger fri parkering. 

Vårt förslag till förbättringar: 

 Förändring av parkeringstiden på Lugnets Alle, båda riktningarna, vid Sickla Kaj till avgift alla 
dagar 9 – 19.  

Papperskorgar – renhållning, soffor 

Ett stort antal papperskorgar i området se bedrövliga ut, antingen sönderrostade eller i varje 
fall av fel storlek. Soffor finns utplacerade på många ställen i Sjöstaden, vilket är mycket 
uppskattat för boende och besökare, men många av sofforna behöver renoveras/ersättas. 

 

 



Sjöstadsföreningen Hammarby Sjöstad 
Ordf. Bertil Stockhaus, Hammarby Fabriksväg 101, 12066 Stockholm 

www.sjostadsforeningen.se ; e-post info@sjostadsforeningen.se 
 Org.nr. 802413-0448. Pg 1182838-1 

 
 

Våra förslag till förbättringar: 

 Utbyte av samtliga papperskorgar  
 Översyn av samtliga soffor i Sjöstadens offentliga miljöer, renovering och vid behov 

ersättning med nya soffor. 

  

 

 

 

 

Hamnområdet - stränder 
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Våra förslag till förbättringar: 

 Rensning av strandremsor runt Sjöstaden på land och i vatten från skräp 

 

Vi har valt att skicka denna skrivelse till Trafikkontoret. I den mån någon eller några av 
förbättringsförslagen berör annan förvaltning i staden, är det vår förhoppning att ni vidarebefordrar 
till rätt förvaltning. 

Naturligtvis hoppas vi på en skyndsam handläggning och genomförande av föreslagna förbättringar. 

 

Med hälsningar 

Sjöstadsföreningen Hammarby Sjöstad 

Bertil Stockhaus, ordförande 

 

 


