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Ansökan om medel för Stockholm vid vattnet
Farsta stadsdelsnämnd ansöker om medel för två åtgärder för
Stockholm vid vattnet 2021. Nämnden ansöker om 800 000 kronor
vilket är 50% av den totala investeringen.
De två åtgärderna är:
1. En fast brygga och en flytbrygga samt
iordningställande av sittplatser vid Drevvikens
strandkant.
2. En ny dusch vid Farstastrandsbadet.
Nedan beskrivs de två åtgärderna var för sig.
1. Brygga vid Drevvikens strand, bakgrund
Strandpromenaden längs Drevvikens norra strand är väl
frekventerad och ett mycket uppskattat promenadstråk. Mellan
parkvägen och vattenlinjen finns vegetation som sköts enligt
skötselplan vilken anger fri utveckling av vegetationen. Längs
parkvägen finns några partier där vegetationen glesas ut för att
erbjuda utblickar mot vattnet. Den fria utvecklingen av vegetationen
gynnar flora och fauna på platsen men många medborgare uttrycker
önskemål om närmare kontakt med vattnet.
Vid Skönstavik finns en gammal trasig betongbrygga. Trots att den
är sned och har stora sprickor mellan de sönderbrutna delarna är det
många besökare som väljer att gå ut på den. Troligen i en önskan att
komma närmare vattnet.
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Strandpromenaden längs Drevvikens norra strand med
betongbryggan markerad med blå oval.
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Bryggan är fast, grundlag på stenar och med en gjuten ovansida.
Bryggan har ursprungligen tillhört Skönstavik, idag Skönstaviks
allé 35. När strandpromenaden övergick i stadens ägo tillföll även
bryggan staden. Vad bryggan ursprungligen har använts till är
obekant. Det är troligt att det, på grund av pandemin, även under
kommande sommarhalvår blir ett extra starkt besökstryck i våra
parker och naturområden. Därför vore det angeläget med detta
tillskott av möjligheter till vattenkontakt för besökare.
Beskrivning av åtgärd
Den befintliga bryggan föreslås renoveras och rätas upp. En
betongpontonbrygga läggs utanför den fasta bryggan för att
besökare kan komma längre ut på vattnet. En eller ett par badstegar
kompletterar bryggan.

Den täta vegetationen döljer strandpromenaden, bryggan anas i
den blå ovalen.
Bryggan är placerad i en av de siktluckor som föreskrivs i
skötselplanen.
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Den trasiga betongbryggan med utblick mot söder.
Siktluckan kompletteras med ett par parksoffor vid strandkanten så
att även de som inte vill ge sig ut på bryggan kan njuta av den
utökade vattenkontakten.
Kostnader och tidplan
Åtgärdens beräknas kosta cirka 1,5 mnkr. En medfinansiering om
halva beloppet skulle göra det möjligt att genomföra åtgärden under
2021. Utan medfinansiering måste åtgärden läggas in i
stadsdelsförvaltningens långsiktiga planering för att den ska
rymmas inom ordinarie budget. Då åtgärden är efterfrågad av flera
medborgare vore det välkommet att kunna genomföra den redan
under kommande år.
Planering och upphandling sker under vårvintern och anläggandet
under våren så att bryggan och sittplatserna kan användas under
sommaren 2021.

2. Dusch vid Farstastrandsbadet, bakgrund
Farstastrandsbadet är ett av Farstas två strandbad. Det ligger på
gångavstånd från Farsta centrum och är synnerligen välbesökt under
badsäsongen.
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Farstastrandsbadet ligger vid Magelungens norra strand, cirka 800
meter från tunnelbanestation Farsta.
Vid badet finns service i form av tillgänglig badbrygga, dusch,
servering och offentlig toalett. Att kunna duscha av sig i färskvatten
efter bad i sjövatten är uppskattat av besökarna.
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Badet sett mot norr, badbryggan till höger och den nya solbryggan
som anlagts inom projektet Grönare Stockholm till vänster i bild.
Beskrivning av åtgärd
Den befintliga duschen har nått sin livslängd och hela installationen
måste rivas och en ny dusch anläggas. Det är angeläget att åtgärden
kan genomföras inför badsäsongen då vi har ett starkt besökstryck
vid badet.
Kostnader och tidplan
Hela åtgärden beräknas kosta 100 000 kronor. Med delfinansiering
om 50% av kostnaden är det möjligt för stadsdelsförvaltningen
inrymma åtgärderna i de nycklade medlen för 2021.
Beställning av sker under tidiga våren, och genomförande sker så
att duschen är i full funktion till badsäsongen 2021.
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