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Bastuflotte vid Söderbysjön
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:
1. Förvaltningens förslag till svar på medborgarförslaget
godkänns.
2. Medborgarförslaget sänds vidare till idrottsnämnden för
kännedom.
Sammanfattning
Stadsdelsnämnden har tagit emot ett medborgarförslag om
bastuflotte vid Söderbysjön i anslutning till stranden/klipporna vid
badet nere vid Björkhagens golfklubb. Enligt förslaget ska
bastuflotten likna den som en bastuförening öppnat i Tanto och som
bekostades av Södermalms stadsdelsnämnd. Förslagsställaren
presenterar några olika finansieringsförslag. Söderbysjön ligger i
Nackareservatet och förvaltas av fastighetskontoret i Stockholms
stad. Därmed kan Skarpnäcks stadsdelsnämnd inte fatta beslut om
bastuflotte vid Söderbysjön. Förvaltningen kommer att fokusera på
arbetet med få till stånd en bastu vid Flaten utifrån ett tidigare
uppdrag från stadsdelsnämnden. Önskemålet om en bastu vid
Söderbysjön sänds till Idrottsnämnden för kännedom.
Bakgrund
Vid stadsdelsnämndens sammanträde 2021-02-04 anmäldes ett
medborgarförslag om bastuflotte vid Söderbysjön.
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 och pensionärsråd 2021-04-15.
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Ärendet
Förslagsställaren föreslår en bastuflotte vid Söderbysjön i
anslutning till stranden/klipporna vid badet nere vid Björkhagens
golfklubb. Då det är en flotte ligger den i vattnet och det blir
därmed ingen byggnation på land i naturreservatet. Enligt förslaget
ska bastuflotten likna den som en bastuförening öppnat i Tanto och
som bekostades av Södermalms stadsdelsnämnd. Om det inte är
möjligt för Skarpnäcks stadsdelsnämnd att bekosta en sådan föreslår
förslagsställaren att stadsdelsnämnden kan hjälpa till med en
delsumma och att resten bekostas av en bastuförening med 5001000 medlemmar. Alternativt bekostas flotten helt av medlemmarna
som därmed får bada fritt under en avsatt tid. Drygt 200 personer
har anmält intresse av att bli medlemmar i en eventuell
bastuförening och kan bekosta den återstående delen av
bastuflotten. Ett tredje alternativ, enligt förslagsställaren, är att
flotten skulle kunna finansieras helt av medel för Stockholm vid
vattnet och bastuföreningens medlemmar.
Synpunkter och förslag
Under de senaste åren har det vuxit fram ett stort intresse för
bastubad i Stockholm och olika lösningar för att möta önskemålen
har initierats på olika håll i staden. Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
fick under 2019 ett uppdrag från stadsdelsnämnden att undersöka
möjligheten att få till stånd en bastu vid Flaten och föreslå en form
för genomförande. Förvaltningen för en dialog med den
initiativtagande bastuföreningen samt med fastighetskontoret som
förvaltar befintliga lokaler vid Flaten. Samarbetet har lett till en
planering för en bastu som, om allt går i lås, kan komma i drift
under 2022.
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När det gäller en eventuell bastu vid Söderbysjön är
ansvarsförhållandena annorlunda än vid Flaten. Söderbysjön ligger i
Nackareservatet och även om huvuddelen av reservatet ligger i
Nacka kommun (och en mindre del i Stockholm) är det Stockholms
stad som äger marken. Naturreservatet i Nacka förvaltas av
fastighetskontoret. Idrottsförvaltningen ansvarar för den kommande
badplatsen vid Söderbysjön som planeras att bli officiellt strandbad
från och med sommaren 2022. Därmed kan Skarpnäcks
stadsdelsnämnd inte fatta beslut om bastuflotte vid Söderbysjön.
Eftersom anläggande och drift av bastuanläggningar delvis belastar
den kommunala budgeten, även i de fall ideella krafter i form av
föreningar bidrar, anser förvaltningen att önskemålet om bastur
behöver vägas mot andra intressen. Förvaltningen kommer därför
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att fokusera på att driva frågan om en bastu i Flaten. Önskemålet
om en bastu vid Söderbysjön sänds till Idrottsnämnden för
kännedom.
Maria Mathiasson Laxvik
Stadsdelsdirektör
Bilagor
Medborgarförslaget
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