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Ny strand vid Långsjöbadet
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden tillstyrker delvis medborgarförslaget, i enlighet
med detta tjänsteutlåtande.
Sammanfattning
Medborgarförslaget innehåller önskemål om en ny strand på den
bortre delen av Långsjöbadet, eventuellt för hundbad. Förvaltningen
anser att det är en bra idé att få mer spridning på badgästerna, men
föreslår att en av de tre befintliga bryggorna flyttas dit, vilket är en
lägre kostnad än att anlägga en ny sandstrand. Hundbad är inte
lämpligt på platsen, då hundar inte är tillåtna på strandbad under
sommaren.
Bakgrund
Älvsjö stadsdelsnämnd överlämnade den 27 september 2018 ett
medborgarförslag till förvaltningen för beredning. Förslagsställaren
önskar att förvaltningen anlägger en ny strand på den bortre delen
av Långsjöbadet, för att få spridning på badgästerna, alternativt
tillåta hundar att bada där.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för samhällsutveckling.
Ärendet behandlas i funktionshinderrådet den 12 juni 2019, samt i
pensionärsrådet och förvaltningsgruppen den 13 juni 2019.
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Synpunkter och förslag
Sommaren 2018 var mycket varm och många stockholmare besökte
stadens badplatser. Förvaltningen fick in många synpunkter och
ytterligare ett medborgarförslag om Långsjöbadet besvaras
samtidigt med detta.
För närvarande finns provisoriska grusytor vid Långsjöbadet.
Anledningen är att arbetet med en dagvattenanläggning som ska
avvattna gräsytorna har påbörjats. Syftet är att få bort stående vatten
i gräsytorna så att de kan användas hela säsongen. På grund av
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svåra markförhållanden fungerade inte den ursprungliga lösningen
och arbetet fick avbrytas och läggas igen inför badsäsongen 2018.
Därefter har en annan lösning projekterats och förvaltningen
planerar att starta arbetet i september 2019.
Önskemålet i detta medborgarförslag handlar om att anlägga en ny
strand i den bortre delen av Långsjöbadet där det har funnits en liten
sandstrand för många år sedan. Syftet är att få mer spridning på
badgästerna eller att tillåta hundbad där.
Förvaltningen håller med om att det kan vara en bra idé att skapa
ytterligare badmöjligheter på den bortre delen av Långsjöbadet för
att sprida ut badgästerna. Platsen där det för länge sedan har funnits
en liten sandstrand är nu igenväxt med vass och buskar. Att ställa i
ordning en ny sandstrand där skulle vara en relativt stor investering.
Förvaltningen föreslår istället att en av de tre befintliga bryggorna
flyttas till den föreslagna platsen. En av bryggorna ligger vid
sandstranden och har tillgänglighetsanpassats med ett räcke. De två
andra bryggorna når man via bergknallen och de är inte tillgängliga
för rörelsehindrade. Om en av dessa bryggor flyttas från berget till
den föreslagna platsen på andra sidan berget kan det bli möjligt för
fler att använda den bryggan. Förvaltningen föreslår att denna del
av stranden röjs från en del växtlighet och att en brygga flyttas dit,
men det blir då ett bryggbad och inte en sandstrand på den platsen,
vilket förslagsställaren önskat. Åtgärden kan genomföras i samband
med att dagvattenlösningen anläggs vid Långsjöbadet och en allmän
upprustning sker 2019-2020.
Förvaltningen anser inte att det är lämpligt med hundbad på platsen
eftersom hundar inte är tillåtna på allmänna strandbad under
perioden 1 juni-31 augusti. Hundar kan istället bada vid andra
platser utmed Långsjöns strandpromenad.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden delvis tillstyrker
medborgarförslaget, i enlighet med detta tjänsteutlåtande.
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