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Tillfällig underhållsinsats på trappan från Fyrgränd upp mot Hagalunds Centrum. 

Vi har tacksamt noterat att det finns planer på att genomföra en omkonstruktion av förbindelsen 

mellan Hagalunds Centrum och Fyrgränd/Råsundavägen. Vi har också förståelse för att en sådan 

omdaning tar tid både vad avser planering och genomförande. 

 

Vi är däremot allvarligt oroade för hur den nuvarande förbindelsen i form av trappa i tre etapper 

kommer att klara hösten och vintern och det ökade trycket av användare till följd av snabbspårvägs 

bygget. Trappan har redan idag flera steg som har glidit isär och delvis lossnat från sin plats. Varje 

gång som det kommer ett kraftigare regn så påverkar det stabiliteten i trappan (p g a trappans 

konstruktion). Idag finns det trappsteg som lutar nedåt, trappsteg som är smala (tillföljd av att 

trappsteget ovanför glidit iväg) och flera trappsteg som är på väg att glida isär. Stenar i ”rampen” 

för barnvagnar ligger snett och ojämnt. 

 

Även om kommunen utökar vinterunderhållet av trappan så är det tveksamt om det räcker för att 

undvika personskador. Många av dem som använder trappan har bråttom till bussar och pendeltåg 

vilket också ökar trycket på trappans säkerhet. Likaså används trappan av Hagalunds vårdcentrals 

personal i samband med hembesök hos patienter och många använder också trappan när de ska 

besöka vårdcentralen. Personalen har daglig erfarenhet av trappan och kan verifiera att den är i 

behov av upprustning för att vara någorlunda säker inför vintern. 

Det finns även ett antal näringsidkare i området som är beroende av trappan för att ta sig till och 

från området. 

 

Vi uppmanar därför dig som ytterst ansvarig politiker att seriöst överväga att genomföra en 

nödvändig och snabb men tillfällig rustning av den befintliga trappan så att den klarar sin funktion 

tills dess en ny förbindelse kan byggas. 

När planerna på den nya förbindelsen börjar ta form tar vi gärna del av dem och kan kanske med 

våra erfarenheter om området och dess innevånare bidra på ett positivt sätt. 
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