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Medborgarförslag - Flera förslag angående
Årstaskogen naturreservat
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning godkänner
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
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Avdelningschef
Sammanfattning
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd har fått ett
medborgarförslag om att göra vissa ändringar i Årstaskogens
naturreservat. Förslaget vill att det byggs fler solbryggor i
Årstaviken, att det finns fler bänkar längs reservatets stigar, att det
finns fler grillplatser i reservatet och att det sätts upp regler för
cykling.
Förvaltningen tycker att iden om fler solbryggor är bra och utreder
möjligheterna att etablera ytterligare solbryggor. Förvaltningen
tycker inte att det ska finnas fler bänkar längs stigarna i reservatet
men att det däremot kan finnas fler bänkar vid vissa utsiktsplatser.
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Förvaltningen föreslår utredning av fler grillplatser med reservation
för att etablering av dessa inte får påverka reservatets natur- och
djurliv negativt. Förvaltningen vill helst inte sätta upp skyltar i
reservatet för cykling men kan utreda möjligheterna att skylta på
särskilda platser inom reservatet.
Bakgrund
Förvaltningen har mottagit ett medborgarförslag om att genomföra
olika åtgärder i Årstaskogens naturreservat. Anledningen till
förslagen är att befolkningen ökat mycket i Årsta senast år och
vilket lett till att många fler människor rör sig i Årstaskogen.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av avdelningen för stadsmiljö och lokaler.

Ärendet
Enligt förslaget behövs:
Fler solbryggor ut i Årstaviken.
Möjligheter att sitta även på bänkar vid stigarna,
Grillplatser.
Regler om hur tillåten cykling får ske inom reservatet.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen arbetar löpande med att utveckla Årstaskogens
naturreservat genom drift, underhåll och investeringar.

Förvaltningen tycker att iden om fler solbryggor är bra och föreslår
att möjligheten till ytterligare bryggor utreds. Förvaltningen har
under några år gjort provtagningar av vattenkvaliteten i Årstaviken
vid den plats där ett strandbad planerats. Proverna syftar till att
skapa kunskap om och kunna göra bedömningar kring hur tjänligt
vattnet är för bad. Förvaltningen har ännu inte fått ut någon tydlig
bild av vattenkvalitetsutredningen men bedömer att provsvaren är
avgörande för i vilken grad nya bryggor kan anläggas.
Förvaltningen vill poängtera att de bryggor som finns idag är till för
vistelse och inte för bad även om bad förekommer från dess bryggor
i hög utsträckning.
Avseende förslaget om fler bänkar i reservatet anser förvaltningen
att det inte är lämpligt att etablera bänkar längs stigarna.
Förvaltningen vill däremot utreda möjligheten till fler bänkar vid
utsiktsplatser i reservatet.
Förvaltningen kan utreda frågan om fler grillplatser men val av plats
måste ske omsorgsfullt och med visad hänsyn till naturen.
Förvaltningen bedömer att en grillplats, utöver installation av
eldstad och sittplatser, kräver att ytor hårdgörs och detta bör inte
medföra negativ påverkan på naturreservatet.
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Förvaltningen har kännedom om att det är många som cyklar i
reservatet och vill poängtera att reservatets föreskrifter gäller.
Förvaltningen vill dock inte bidra till systematisk överetablering av
skyltar i stadsmiljön. Förvaltningen föreslår därför utredning av
behovet av skyltar för cykling på särskilda strategiska platser.
Bilaga
1. Medborgarförslag om diverse åtgärder i Årstaskogens
naturreservat.

