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Farsta strandpark – utbyte av brygga vid Farsta
gård
Genomförandeärende
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att byta ut bryggan vid
Farsta gård enligt förvaltningens förslag.
Sammanfattning
Vid sammanträdet den 7 mars 2019 antog stadsdelsnämnden
förvaltningens program för Farsta strandpark. I samband med detta
fattade nämnden även inriktningsbeslut att utveckla parken i
enlighet med programmet.
Första etappen för strandparken är Farsta gård. Parken med
fruktlunden färdigställdes under 2020. Nu föreslås bryggan i slutet
på parkens mittaxel bytas ut. Åtgärden är kostnadsberäknad till 3,92
miljoner kronor.
Bakgrund
I enlighet med Farstas lokala parkplan föreslås parkområdet mellan
Rödkindavägen och Farstanäsbron vi sjön Magelungen utvecklas
till en stadsdelspark. För att uppfylla kravet på stadsdelspark ska
parken vara minst fem hektar, innehålla stora öppna ytor, stora
uppvuxna träd och ha ett varierat utbud som attraherar alla åldrar.
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Programområde Farsta strandpark

Vid sammanträdet den 7 mars 2019 antog stadsdelsnämnden
förvaltningens program för Farsta strandpark. I samband med detta
fattade nämnden även inriktningsbeslut att utveckla parken i
enlighet med programmet. Arbetet med parkens upprustning utförs i
etapper där parken nedanför Farsta gård är första etappen.

Etappindelning Farsta strandpark
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Från september 2019 till juni 2020 genomfördes åtgärder i parken
med nya perennplanteringar, plantering av fruktträd, möbler och
effektbelysning. Som en andra del av första etappen i utvecklingen
av strandparken planeras bryggan bytas ut. Bryggan, som avslutar
mittaxeln i parken, har nått sin tekniska livslängd. Tillgängligheten
till bryggan uppfyller inte heller stadens krav.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för stadsutveckling i
samarbete med trafikkontoret.
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Ärendet
Bryggan föreslås få en större yta en dagens brygga. Den kommer
även komma något längre ut i sjön och blir högre än den nuvarande.
Det behövs för att klara stadens tillgänglighetskrav.
Räcket på bryggan föreslås bli av samma typ som den nya bryggan
vid Farstastrandsbadet. Träräcket på bryggan utförs med Kebony
furu eftersom hela strandpromenaden och trädetaljerna i parken
utförts med detta. Kebony furu har högsta miljöklass enligt
byggvarubedömningen.
Åtgärden är kostnadsberäknad till 3,92 miljoner kronor. En stor del
av detta ligger som oförutsedda utgifter eftersom arbetet är
komplicerat.
Det är inte tillåtet att arbeta i vattnet efter den 31 mars. Har inte
rivning av den gamla bryggan och pålning för den nya gjorts innan
den 31 mars måste arbetet skjutas fram och utföras under hösten.
Det finns då en risk att det blir tidsbrist och att den ej kan byggas
färdigt under året.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen bedömer att en ny brygga förbättrar tillgänglighet och
trygghet. Kvinnor upplever i högre grad än män otrygghet utomhus.
Förvaltningen föreslår att nämnden uppdrar åt förvaltningen att byta
ut bryggan vid Farsta gård enligt förvaltningens förslag.
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Bilagor
1. Projekt-PM för genomförandebeslut
2. Skiss i plan och sektion över parken och bryggan
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