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Rusta upp en grillplats och bygg en mysig
uteplats på Farstanäset
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden bifaller ett medborgarförslag från Tomas
Wikström om att rusta upp en grillplats och bygga en mysig uteplats
på Farstanäset.
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslår Tomas Wikström två åtgärder som
berör Farstanäset – för det första att grundplatån under grillplatsen
på Näsuddens östra äng rustas upp och för det andra att det byggs
en uteplats med fasta objekt på grunden till det gamla
omklädningsrummet vid gamla Farstabadet.
Förvaltningen föreslår bifall till förslaget med reservation för att
förvaltningen inte kan garantera att det blir med exakt de metoder
som förslagsställaren föreslår.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för stadsutveckling.
Bakgrund och medborgarförslagets innehåll
Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 17 juni fick förvaltningen
i uppdrag att bereda ett medborgarförslag som lämnats in av Tomas
Wikström. Förslaget innehåller två delar.
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1. Att förvaltningen lägger så kallade kattskallar med kalkbruk
runt grillplatsen som ligger på Näsuddens östra äng på ett sätt
som matchar Farstanäsets lada vilken har grundläggning i
klassisk sten med kalkbruk.
2. Att förvaltningen bygger en permanent allmän uteplats med
fasta objekt att hänga/sitta/sola i/på grunden till det gamla
omklädningsrummet vid gamla Farstabadet.
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Wikström föreslår också att vaktstugan vid Farstanäsbron ska rustas
upp och göras till en fiskestuga. Stugan faller under
fastighetsnämndens ansvar. Förvaltningen vidarebefordrade därför
den delen av förslaget dit när medborgarförslaget lämnades in, och
informerade förslagsställaren om att vi hanterade förslaget så.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen arbetar med att utveckla Farstanäset som ett attraktivt
rekreations- och naturområde.
År 2016 anlades ett nytt utegym och en grillplats. Från 2019
genomförs ett långsiktigt arbete med att frilägga och vårda ekarna i
området. Under våren 2020 har antalet slåtterytor utökats i syfte att
förbättra sikt och framkomlighet samt gynna den biologiska
mångfalden. Slutligen så kommer förvaltningen innan årets slut
lägga sand på stranden nedanför grillplatsen.
Gällande den första delen av förslaget så föreslår förvaltningen
bifall i meningen att förvaltningen bör renovera grundplatån under
grillplatsen. Förvaltningen kan däremot inte garantera att det blir
gjort med exakt de metoder som förslagsställaren föreslår.
Farstanäsets lada är av stadsmuseum klassat som ett kulturhistoriskt
värdefullt objekt men detsamma gäller inte för grillplatsen.
För att kunna svara på det andra förslaget har förvaltningen varit i
kontakt med förslagsställaren och diskuterat olika lösningar.
Förvaltningen föreslår bifall genom att installera naturstockar i ek
på grunden för det gamla omklädningsrummet. Naturstockarna
kommer utöver att vara en sittyta också fungera som faunadepåer
för områdets naturliv. En ytterligare vinst med denna metod är att
naturstockarna hämtas som restavfall från det pågående arbetet med
att säkra eksambanden i stadsdelsområdet och därmed återanvänds.
Kostnaden för att renovera grundplatån under grillplatsen bedöms
ligga på ungefär 50 000 kronor. Kostnaden för naturstockarna kan
beräknas till 40 000 kronor. Den sammanlagda kostnaden blir alltså
cirka 90 000 kronor.
Förslaget bedöms inte ha någon specifik jämställdhetspåverkan.
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Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden bifaller
medborgarförslaget.
Kerstin Sandström
Stadsdelsdirektör

Sara Wrethed
Avdelningschef
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Bilaga
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