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Medborgarförslag Bänkar vid Sickla sjö
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på
medborgarförslaget
Sammanfattning
Medborgarförslaget rör platsen vid bryggan vid Lilla Sickla gård.
Medborgaren föreslår att en eller två bänkar placeras vid
strandkanten, som är en berghäll. Många badar vid bryggan och alla
som vill bada får inte plats på bryggan och då skulle det vara bra
med två bänkar som man kan sitta på före och efter badet.
Stadsdelsförvaltningen är positivt inställd till förslaget att utöka
sittmöjligheterna på platsen och har en pågående utredning där
utgångspunkten är att utvidga bryggan och se över möjligheten till
sittplatser. Förändring av bryggan kräver dispens från strandskydd
samt reservatstillstånd. Fastighetskontoret har också ett pågående
ärende på platsen där det tidigare stod ett båthus men som nu har
brunnit ned. Det är oklart i dagsläget om båthuset kommer att
återuppföras eller inte. Detta påverkar i stor grad platsens
utformning och möjligheter varför stadsdelsförvaltningen inte vill
föregripa några beslut och placera ut bänkar redan nu utan avvakta
tills alla bitar faller på plats så att vi kan skapa en attraktiv plats för
vistelse.
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Bakgrund
Vid stadsdelsnämndens sammanträde 2021-02-04 anmäldes ett
medborgarförslag om att placera bänkar vid bryggan vid Sickla sjö.
Stadsdelsnämnden beslutade att överlämna medborgarförslaget till
förvaltningen för beredning.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom stadsdelsdirektörens stab och behandlats i
förvaltningsgrupp och pensionärsråd 2021-03-11.
Ärendet
Medborgarförslaget rör platsen vid bryggan vid Lilla Sickla gård.
Medborgaren föreslår att en eller två bänkar placeras vid Sickla sjös
strandkant, som är en berghäll. Många badar vid bryggan och alla
som vill bada får inte plats på bryggan och då skulle det vara bra
med två bänkar som man kan sitta på före och efter badet.
Synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen är positivt inställd till förslaget att utöka
sittmöjligheterna på platsen och har en pågående utredning där
utgångspunkten är att utvidga bryggan och se över möjligheten till
sittplatser. Förändring av bryggan kräver dispens från strandskydd
samt reservatstillstånd. Fastighetskontoret har också ett pågående
ärende på platsen där det tidigare stod ett båthus men som nu har
brunnit ned. Det är oklart i dagsläget om båthuset kommer att
återuppföras eller inte. Detta påverkar i stor grad platsens
utformning och möjligheter varför stadsdelsförvaltningen inte vill
föregripa några beslut och placera ut bänkar redan nu utan avvakta
tills alla bitar faller på plats så att vi kan skapa en attraktiv plats för
vistelse.
Maria Mathiasson Laxvik
Stadsdelsdirektör
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