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Medborgarförslag – Fler badstegar till
badbryggor i Årstaviken
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd har mottagit ett
medborgarförslag gällande montering av flera stegar på två bryggor
vid Årstaviken. I medborgarförslaget beskrivs att de två bryggorna
enbart har en stege per brygga och det finns risk att det bildas kö vid
stegarna när många vill bada samtidigt.
Bryggorna anlades 2014 som solbryggor och är inte tänkta att
användas som badbryggor. Stegarna är enbart tänkta att användas
som räddningsstege.
Årstaviken är en hårt trafikerad farled som trafikeras av privat så
väl som kommersiella båtar och fartyg. Förvaltningen anser att
montering av ytterligare en badstege skulle uppmuntra till bad kring
bryggorna och risken för att få ut badande i farleden skulle öka och
därmed risken för olyckor.
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Förvaltningen utreder för närvarande möjligheten att placera en
badplats längs med Årstaviken på Årsta-sidan. Under de senaste två
badsäsongerna har förvaltningen tagit vattenprover som analyserats
med avseende på E.coli och enterokocker. Under hösten kommer
resultatet sammanställas och en bedömning på eventuellt lämplighet
som badplats kommer att göras.

Tjänsteutlåtande
Dnr EÅV 2021/453
Sida 2 (2)

Bakgrund
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd har mottagit ett
medborgarförslag 2021-06-07 från Jonas Zackrisson gällande
montering av flera stegar på två bryggor vid Årstaviken. I
medborgarförslaget beskrivs att de två bryggorna enbart har en
stege per brygga och det finns risk att det bildas kö vid stegarna när
många vill bada samtidigt.
Bryggorna anlades 2014 som solbryggor och är inte tänkta att
användas som badbryggor. Stegarna är enbart tänkta att användas
som räddningsstege.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för Stadsmiljö och lokaler
Ärendet
Förslagsställaren vill att stadsdelsnämnden ska besluta att de två
bryggorna kompletteras med en stege per brygga. Förslagsställaren
anser att stegarna vid bryggorna i Årstaviken är för få och behöver
kompletteras med ytterligare en stege per brygga.
Synpunkter och förslag
Årstaviken är en hårt trafikerad farled som trafikeras av privat så
väl som kommersiella båtar och fartyg. Förvaltningen anser att
montering av ytterligare en badstege skulle uppmuntra till bad kring
bryggorna och risken för att få ut badande i farleden skulle öka och
därmed risken för olyckor.
Förvaltningen utreder för närvarande möjligheten att placera en
badplats längs med Årstaviken på Årsta-sidan. Under de senaste två
badsäsongerna har förvaltningen tagit vattenprover som analyserats
med avseende på E.coli och enterokocker. Under hösten kommer
resultatet sammanställas och en bedömning på eventuellt lämplighet
som badplats kommer att göras.
Förvaltningen föreslår att solbryggorna inte ska kompletteras med
ytterligare en stege per brygga.
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