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Medborgarförslag om grillplats vid
Maltesholmsbadet.
Svar på medborgarförslag, dnr HV 2021/266.

Förslag till beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning
I inkommet medborgarförslag framförs önskemål om att en liten,
fast grillplats anläggs vid Maltesholmsbadet. Grillplatsen kan med
fördel placeras en bit bort från badet samt att det bör kontrolleras att
grillning endast sker på den platsen.
Förvaltningen har förståelse för skribentens synpunkter, men har i
nuläget inte för avsikt att anlägga någon ny grillplats vid
Maltesholmsbadet. Under 2020 har den tidigare grillplatsen vid
strandbadet monterats ned för att undanröja problem med
bosättningar runt grillplatsen. Istället har ett nytt utomhusgym
färdigställts på platsen med träningsmöjligheter för både äldre och
unga. Den aktuella ytan har fått en ny funktion och befolkas med
motionärer vilket leder till en positiv platsaktivering och att den
upplevda tryggheten ökar under fler av dygnets timmar.
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Stadsdelsnämnden ansvarar för renhållningen av park- och
naturområden och driftsentreprenören ronderar strandbaden
kontinuerligt med avseende på nedskräpning. Förvaltningen har
emellertid inte resurser att patrullera området för att övervaka att
besökare använder sina grillar korrekt. Nya informationstavlor med
bilder för tydlig information om regler ska under våren placeras ut
vid samtliga strandbad. Syftet är att nå ut till fler invånare om vilka
ordningsregler som gäller vid strandbaden.
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Ärendets beredning
Detta ärende har utarbetats inom avdelningen för verksamhetsstöd
och stadsmiljö.
Ärendet
I inkommet medborgarförslag framförs önskemål om att en liten,
fast grillplats anläggs vid Maltesholmsbadet. Grillplatsen kan med
fördel placeras en bit bort från badet samt att det bör kontrolleras att
grillning endast sker på den platsen.
Skribenten anser att Maltesholmsbadet är en oas för boende i
Hässelby men att det tråkigt nog inte bara är naturälskare som tar
platsen i anspråk. Numera fylls badet av besökare som kommer dit
för att grilla, det osar och luktar, en del grillar direkt på gräsmattan
och lämnar avfall som sprids över hela området. Besökarnas
beteende ökar också risken för brand i naturreservatet. Skribenten
önskar att Maltesholmsbadet ska bli ett ställe där alla kan vistas.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen har förståelse för skribentens synpunkter, men har i
nuläget inte för avsikt att anlägga någon ny grillplats vid
Maltesholmsbadet. Under 2020 har den tidigare grillplatsen vid
strandbadet monterats ned för att undanröja problem med
bosättningar runt grillplatsen. Istället har ett nytt utomhusgym
färdigställts på platsen med träningsmöjligheter för både äldre och
unga. Planering pågår också för utbyte av fasta möbler vid
strandbadet. Den aktuella ytan har fått en ny funktion och befolkas
med motionärer vilket leder till en positiv platsaktivering och att
den upplevda tryggheten ökar under fler av dygnets timmar.
Stadsdelsnämnden ansvarar för renhållningen av park- och
naturområden och driftsentreprenören ronderar strandbaden
kontinuerligt med avseende på nedskräpning. Förvaltningen har
emellertid inte resurser att patrullera området för att övervaka att
besökare använder sina grillar korrekt. Nya informationstavlor med
bilder för tydlig information om regler ska under våren placeras ut
vid samtliga strandbad. Syftet är att nå ut till fler invånare om vilka
ordningsregler som gäller vid strandbaden.
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