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Medborgarförslag om att utveckla ytan framför Bergsunds strand 17A & 17B

De senaste åren har flera förbättringar gjorts på Södermalm som bland annat
syftar till att ge utökade möjligheter att på olika sätt låta medborgare kunna nyttja
att vi faktiskt bor på en ö omgiven av vatten. Exempel på sådana förbättringar kan
sägas vara bastun i Tanto och Tanto strandbad som båda är ytterst populära och
används flitigt.
Jag och min sambo ser nu möjligheten till att utveckla ytterligare en yta så att fler
boende och besökare kan få möjlighet att bada med mera. Det rör sig om den idag
ganska öde ytan framför Bergsunds strand 17 A & 17 B. Ytan är anlagd som ett
litet torg och för några år sedan fanns en kort period en glasskiosk på platsen. Idag
finns en glest använd boulebana på ytan mellan cykelbanan och vattnet och det
står några bänkar på platsen.
Vårt förslag handlar om att öppna upp ner mot vattnet, anlägga trappavsatser ner
mot vattnet (liknande de som används flitigt vid Hornsbergs strand), trappor där
människor kan sitta och prata och njuta av vattnet och solen. Fint vore också om
det kunde finnas möjlighet för på- och avstigning för mindre båtar. Jag och min
sambo har en fritidsbåt på en båtklubb utanför stan men slussar ibland in och har
noterat att det finns mycket få platser där båtägare kan släppa av och ta på
passagerare. I dagsläget använder många båtägare de bryggor som kanotklubben
på Reimersholme har för detta. Vi tänker oss också att det vore alldeles underbart
med nån eller några badstegar så att vi som bor här vid vattnet och andra kan gå
ner och ta ett snabbt morgondopp på sommaren. Kanotklubbens bryggor används
även för badande i dagsläget. Och det vore trevligt med en liten
sommarkiosk/servering på platsen.
Ytan är idag en oslipad diamant som lätt skulle bli nåt alldeles extra och en
naturlig förlängning till Hornstulls marknad och Tanto strandbad.
Om ni vill kan jag och min sambo ta lite bilder på platsen, hör bara av er ifall det är
av intresse.
Nu håller vi tummarna för att ytan får blomma upp till sin fulla potential.
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