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Strandpromenaden i Ekensberg 

På nytt är strandpromenaden i bostadsområdet Ekensberg i tilltagande förfall. Bitvis växer sly 

två meter högt. Från bänkarna utmed promenaden är utsikten mot sjön i det närmaste obefintlig 

pga de stora slybuskagen. I slänten mot sjön, mot Mörtviken, ligger rester från en avverkning 

som gjordes när ett träd knäcktes av hård vind i höstas. I höstas byttes också 17 slocknade 

lampor i strandpromenadens belysning, men inte på parkförvaltningens initiativ, utan efter 

upprepade nödrop av boende i området. Sly ska inte få breda ut sig, rester från avverkning ska 

inte bli liggande och av säkerhetsskäl ska promenadvägar vara belysta. 

Intresseföreningen Varvseken, som är en organisation som verkar för de boende i områdets 

475 lägenheter, har gång efter annan försökt få kontakt med parkförvaltningen och ansvarig 

parkingenjör för ett samtal på plats i området för att planera och samordna varandras insatser, 

men utan resultat. Detta är märkligt med tanke på att Varvseken har ett brukaravtal med stads-

delsförvaltningen som ger föreningens medlemmar rätt att underhålla, ett par hundra meter av, 

strandpromenaden efter givna regler och behöver emellanåt vägledning av expertis. 

Föreningen sköter badbryggan med bottenkontroll med dykare, håller ordning på grillplatsen, 

rensar sly vid strandkanten, klipper gräs, underhåller trädgårdsmöbler och håller badplatsen  

fri från ogräs. Området som vi underhåller är till stor glädje för boende, strandvandrare och inte 

minst för eleverna i Ekensbergsskolan. 

Det vi gör på vår lilla plätt inom avtalet känns dock inte meningsfullt när parkförvaltningen inte 

gör sin del på resten av promenaden och inte ens vill ställa upp för att diskutera hur vi tillsam-

mans kan göra saken bättre. 

Mot bakgrund av senaste årets resultatlösa upprop räknar vi inte med svar från parkavdel-

ningen. Däremot förväntar vi oss ett svar från Stadsdelsnämnden. Ska vår uppskattade och 

välfrekventerade strandpromenad fortsätta att förfalla eller kan vi räkna med en nödvändig 

upprustning. I så fall när? Bästa tid att rensa upp i strandkanterna är när isen fortfarande håller 

för de som ska göra jobbet. 

Ekensberg den 15 mars 2018 

Intresseföreningen Varvseken 

                                                                          

Lennart Sundin, ordförande 

   

Intresseföreningen Varvseken, Gröndalsvägen 190, 117 69 Stockholm. 

e-post: Varvseken@gmail.com. Telefon Sundin. 0708-70 51 60 

mailto:Varvseken@gmail.com

