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Förbättringar vid Långsjöbadet
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden tillstyrker delar av medborgarförslaget, i enlighet
med detta tjänsteutlåtande.
Sammanfattning
Medborgarförslaget innehåller önskemål om brygga med
hoppställning mitt i sjön, stänger att hålla sig i utmed bryggorna,
utjämning av marken vid bryggorna samt simskola. Förvaltningen
föreslår att nämnden tillstyrker stänger på bryggorna samt
förbättring av tillgängligheten till bryggorna i samband med att
arbetet med en dagvattenanläggning vid badet genomförs.
Förvaltningen menar att en hoppställning inte är möjlig eftersom
sjön är för grund, och föreslår att en brygga ute i sjön inte
prioriteras. Simskola planeras av en förening i sommar.
Bakgrund
Älvsjö stadsdelsnämnd överlämnade den 7 februari 2019 ett
medborgarförslag till förvaltningen för beredning. Förslagsställaren
önskar flera förbättringar vid Långsjöbadet; en flytbrygga med
hoppställning mitt i sjön, stänger utefter befintliga bryggor för
badande att hålla sig i, jämna ut marken vid bryggorna så att det bli
enklare att ta sig ut samt undersöka om föreningar vill arrangera
simskola vid badet.
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.
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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
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.
I juni 2018 besvarade förvaltningen ett medborgarförslag med
önskemål om ytterligare grill, bänkar, bord samt lekutrustning vid
Långsjöbadet. Förvaltningen har planerat att genomföra flera av
dessa önskemål i samband med att dagvattenanläggningen kommer
på plats 2019-2020.
Här är förvaltningens svar på de olika önskemålen i detta
medborgarförslag.
Flytbrygga ute i sjön, så att de som simmar till Huddingesidan kan
vila sig. Bryggan kan förses med hoppställning.
Tidigare har förslag om hopptorn inkommit till förvaltningen vid
flera tillfällen. Svaret är att det är olämpligt eftersom sjön är så pass
grund. Förvaltningen har däremot inte tidigare fått in något
önskemål om flytbrygga mitt ute i sjön. Utifrån begränsade resurser
och många önskningar och behov av andra åtgärder i
stadsdelsområdets parker, anser förvaltningen inte att en flytbrygga
ute i sjön bör prioriteras.
Placera stänger utefter bryggorna som de badande kan hålla sig i
när de väntar på att komma fram till badstegen, eftersom det kan
vara kö för att komma upp ur vattnet.
Förvaltningen tillstyrker förslaget.
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Se till att det är bekvämt och säkert att ta sig från stranden till
bryggorna. Till exempel hälla ut sand där det är knöligt att ta sig
fram.
När den nya dagvattenlösningen anlagts kommer marken att
återställas och förvaltningen ska se till att det går att ta sig fram på
ett bra sätt till den första bryggan som är tillgänglighetsanpassad
med ett räcke. Övriga två bryggor ligger vid badklippan och där är
det svårt att förbättra tillgängligheten.
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Hör med Älvsjö AIK om de vill arrangera simskola vid badet.
Stadsdelsförvaltningen välkomnar initiativ till simskola vid badet.
En aktör har meddelat förvaltningen att de planerar att hålla
simskola vid badet vecka 30.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden tillstyrker delar av
medborgarförslaget, i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

Anne-Marie Tingeborn
Stadsdelsdirektör

Bilaga
Medborgarförslaget
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