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Ny kanotförvaring vid Lilla Sickla
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:
1. Förvaltningens förslag till svar på medborgarförslaget
godkänns.
2. Medborgarförslaget sänds vidare till fastighetsnämnden för
kännedom.
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit till stadsdelsnämnden där
förslagsställaren efterfrågar uppförandet av ett nytt förråd för
kanoter vid Lilla Sickla. Detta med anledning av att det förråd som
klubben hyrde på den aktuella platsen av Stockholms stads
fastighetskontor har brunnit ner. Enligt uppgift från
fastighetskontoret har de varit i kontakt med kanotklubben för att
diskutera klubbens behov, men kan inte ge ett svar gällande nytt
förråd i dagsläget. Det pågår en utredning gällande återuppbyggnad
och alternativa verksamheter som skulle kunna hyra brygghuset om
det återuppförs. Då det är fastighetsnämnden som äger den
nedbrunna byggnaden föreslår förvaltningen att nämnden beslutar
att medborgarförslaget sänds vidare till fastighetsnämnden för
kännedom.
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Bakgrund
Vid stadsdelsnämndens sammanträde 2020-11-17 anmäldes ett
medborgarförslag från Sjöstadens kanotklubb om att få möjlighet att
uppföra ett nytt förråd för kanoter vid Lilla Sickla. Detta efterfrågas
då det förråd som klubben hyrde där av Stockholms stads
fastighetskontor brann ner under januari 2020 vid en anlagd brand.
Enligt förslaget skulle ett förråd för kajaker vara ett tillskott till
området vid Lilla Sickla genom att det stödjer det rörliga
friluftslivet i området. Stadsdelsnämnden beslutade att överlämna
medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom stadsdelsdirektörens stab och behandlats i
förvaltningsgrupp 2021-01-28.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen är medveten om att området vid Lilla Sickla är en
viktig plats för det rörliga friluftslivet för många boende i
stadsdelsområdet och andra närliggande bostadsområden.
Förvaltningen har precis som förslagsställaren skriver gjort insatser
för att öka tillgängligheten, bland annat har en ny grillplats med
sittplatser anlagts. Förvaltningen har fått flera medborgarförslag om
att utveckla platsen där brygghuset låg tidigare. Två av dessa
behandlades av stadsdelsnämnden 2020-05-14 och det senaste
behandlades 2020-11-17.
Gällande återuppbyggnad av det nedbrunna
brygghuset/kajakförrådet är det en fråga som stadens
fastighetskontor ansvarar för, som ägare av byggnaden. Lilla Sickla
gård är en helhetsmiljö med – förutom trädgård och park - både
bostads- och äldre verksamhetsbyggnader. Fastighetskontoret
förvaltar de byggnader som finns i området medan
stadsdelsförvaltningen förvaltar marken som ligger inom
naturreservatet. Stadsdelsnämnden kan därför inte vara behjälplig
med att uppföra ett nytt förråd. Stadsdelsförvaltningen delar dock
åsikten att det är viktigt att skapa förutsättningar för friluftsliv i
området. Enligt uppgift från fastighetskontoret har de varit i kontakt
med kanotklubben för att diskutera klubbens behov, men kan inte
ge ett svar gällande nytt förråd i dagsläget. Det pågår en utredning
gällande återuppbyggnad och alternativa verksamheter som skulle
kunna hyra brygghuset om det återuppförs. Förvaltningen föreslår
att nämnden beslutar att medborgarförslaget sänds vidare till
fastighetsnämnden för kännedom.
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