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Upprustning och utveckling av strandremsan i
Hornstull längs med Hornstulls strand från
Liljeholmsbadet bort mot Liljeholmsbron
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om en
upprustning och utveckling av strandremsan i Hornstull längs med
Hornstulls strand från Liljeholmsbadet bort mot Liljeholmsbron.
Förvaltningen är medveten om att kontakten med vattnet längs
strandremsan kan göras tydligare och under hösten kommer därför
förvaltningens driftentreprenör att trimma slänten ned mot vattnet
och beskära vissa träd just för att öppna upp mot vattnet.
För att området ska upplevas som mer välstädat kommer även en
särskild renhållningsinsats att utföras längs en stor del av
Årstaviken under september 2019.
Bakgrund
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om en
upprustning och utveckling av strandremsan i Hornstull längs med
Hornstulls strand från Liljeholmsbadet bort mot Liljeholmsbron.
Stadsdelsnämnden beslutade vid nämndsammanträdet den 23 maj
2019 att ge förvaltningen i uppdrag att bereda medborgarförslaget.
Medborgarförslaget bifogas som bilaga.
Södermalms stadsdelsförvaltning
Avdelningen för stadsmiljö
Medborgarplatsen 25
Box 4270
102 66 Stockholm
Växel 08-508-12-000
Fax
soder@stockholm.se
stockholm.se

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av stadsmiljöavdelningen inom Södermalms
stadsdelsförvaltning. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen
och pensionärsrådet den 16 september och i rådet för
funktionshindersfrågor den 17 september 2019.
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Ärendet
I medborgarförslaget framför förslagsställaren i huvudsak följande:
Det är trevligt längs med vattnet men det som saknas är att komma
åt det, till exempel genom att bada från bryggor eller trädäck.
Förslagsställaren skriver att det för detta ändamål eventuellt
kommer behöva muddras för att undvika skador vid bad eftersom
förslagsställaren menar att det är ganska långgrunt och sannolikt en
del skrot i vattnet. Förslagsställaren tycker också att sträckan idag är
skräpig och ovårdad.
Synpunkter och förslag
Strandremsans kontakt med vattnet
Förvaltningen är medveten om att kontakten med vattnet längs
strandremsan kan göras tydligare. Under hösten kommer därför
förvaltningens driftentreprenör att trimma slänten ned mot vattnet
och beskära vissa träd just för att öppna upp mot vattnet.
Träden utmed sträckan består mestadels av knäckepilar, (på latin
Salix fragilis). Knäckepilen förökar sig genom att kvistar knäcks i
blåsten, förs vidare av vatten och slår rot på fuktiga ställen som
sticklingar. Knäckepilen förekommer därför mest vid å- och
sjöstränder. Ofta står trädet starkt lutat mot den våta marken. Just
knäckepilens vildvuxna karaktär präglar i stort trädbeståndet utefter
hela Årstaviken och utgör ett värdefullt och naturligt inslag i
parkmiljön. Knäckepilen är typisk för Stockholm och en del av
stadens stadsbild. Utöver Årstaviken är några av platserna där den
återfinns Långholmen, Vinterviken, Barnhusviken och
Smedsuddsbadet. De beskärningar som förvaltningens
driftentreprenör genomför under hösten kommer att göras på
knäckepilar.
Renhållning
För att området ska upplevas som mer välstädat kommer en särskild
renhållningsinsats att utföras längs en stor del av Årstaviken under
september 2019. I den pågående upphandlingen av entreprenör för
driften av parker utvecklas kravställningen vad gäller renhållning
inom stadsdelsområdet.
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Bad
Allt vatten som berör Stockholms innerstad är klassat som
hamnområde och det förvaltas av Stockholms Hamn AB. Inom
hamnområdet är bad förbjudet. På några platser finns ändå avsteg
från badförbudet i och med stadens allmänna lokala
ordningsföreskrifter, som är beslutade av kommunfullmäktige. För
Södermalms del är avstegen Tantobadet, Långholmens klippbad,
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Långholmens strandbad och längs strandlinjen vid Årstaviken
mellan Årstalundens båtklubb och trappan upp till lekparken
Kornboden. Strandremsan från Liljeholmsbadet bort mot
Liljeholmsbron ingår inte i kommunfullmäktiges beslutade avsteg.
En förutsättning för att etablera ett bad är att vattenkvaliteten
uppfyller villkoren som ställs i lagstiftningen. Ett officiellt bad
måste uppfylla vissa grundläggande krav som finns i EU-direktiven
om kvaliteten på badvatten (2006/7/EG) och i Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HVMFS
2012:14). Badvattnet ska vara tjänligt ur hygienisk synpunkt, vilket
bedöms utifrån bakteriella vattenprover som tas under två
badsäsonger. Vid sidan av vattenkvalitetsprover ska också prover
tas för att utreda eventuella mark- och sedimentföroreningar. Med
tanke på att det tidigare funnits bryggor från strandremsan, är det
som förslagsställaren skriver sannolikt att det finns saker på
sjöbotten. Vid muddring och vid eventuell anläggning av bryggor
och träddäck som påverkar sjöbotten, krävs särskilt tillstånd för
vattenverksamhet från länsstyrelsen.
Utöver nämnda provtagningar behöver också andra faktorer ses
över eller uppfyllas vid anläggande av ett bad. Exempelvis behöver
tillgänglighet, bedömd kostnad, påverkan på stadsbild,
räddningstjänstens framkomlighet, förhållande till sjöfartsleder och
faciliteter såsom avfallshantering utredas. För att inrätta ett bad
krävs dessutom att Stockholms Hamn AB kan konstatera att
säkerheten för de badande är tillräcklig. Genom det cirka 150 meter
breda vattenrummet mellan strandremsan och Liljeholmssidan löper
sjöfartsleden Stockholmsleden som genererar båttrafik med både
små och stora fartyg.
Med ovan stycken som grund anser förvaltningen att det inte är
lämpligt att anlägga bryggor eller trädäck för bad längs
strandremsan, utan hänvisar istället till Tantobadet som ligger
knappt 300 meter från Liljeholmsbrons fästen på Södermalm.
Förvaltningen föreslår att nämnden överlämnar detta
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
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Ann-Christine Jenvén
Stadsdelsdirektör
Bilaga
Medborgarförslaget.

Andreas Evestedt
Avdelningschef
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