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Medborgarförslag om att anlägga en ny stig från
badplatsen på Långholmen till Karlshällsvägen
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att
anlägga en ny stig från badplatsen på Långholmen till
Karlshällsvägen.
Vid ett besök på plats kan förvaltningen konstatera att området
väster om fastigheten Sjötullen utgörs av branta klippor och hällar.
Om en tillgänglig stig eller gångväg ska anläggas genom detta
område, vilket föreslås i medborgarförslaget, måste mycket
omfattande ingrepp i miljön göras. Åtgärden bedöms även innebära
stor kostnad.
På sikt kan eventuellt en utredning göras för att se över möjliga
lösningar med tillhörande kostnader för en förbindelse i detta
område.
Bakgrund
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att
anlägga en ny stig från badplatsen på Långholmen till
Karlshällsvägen. Stadsdelsnämnden beslutade vid
nämndsammanträdet den 28 maj 2020 att ge förvaltningen i
uppdrag att bereda medborgarförslaget. Medborgarförslaget bifogas
som bilaga.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av stadsmiljöavdelningen inom Södermalms
stadsdelsförvaltning. Ärendet har behandlats av förvaltningsgruppen
och pensionärsrådet den 14 september 2020 och i rådet för
funktionshindersfrågor den 15 september 2020.
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Ärendet
I medborgarförslaget anges att Långholmen är ett lättillgängligt och
populärt utflykts- och vandringsområde. I förslaget anges vidare att
det är möjligt att gå runt större delen av ön med undantag från
sträckan mellan Långholmens strandbad badplatsen och
Karlshällsvägen.
Enligt förslagsställaren finns, inom fastigheten Sjötullen strax väster
om strandbadet, en trappa mellan hus nr. 11 och 13 som är
blockerad och nästintill övervuxen. Enligt förslagsställaren ser det
enligt gamla kartor även ut som om en stig har gått igenom detta
område. Medborgarförslaget går, med anledning av ovannämnda, ut
på att öppna upp trappan och gångstigen här igen och därmed öka
den publika tillgängligheten mellan Långholmens strandbad och
Karlshällsvägen.
Synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen anser att medborgarförslaget är positivt och
har goda intentioner då förslaget skulle innebära möjlighet att kunna
promenera mellan Långholmens strandbad och Karlshällsvägen
längs med Mälaren. Förslaget går dessutom i linje med
intentionerna i Parkplan Södermalm där möjligheten för
strandpromenad runt hela ön ska utredas.
Vid ett besök på plats kan förvaltningen konstatera att området
väster om fastigheten Sjötullen utgörs av branta klippor och hällar.
Om en tillgänglig stig eller gångväg ska anläggas genom detta
område, vilket föreslås i medborgarförslaget, måste mycket
omfattande ingrepp i miljön göras. Åtgärden bedöms även innebära
stor kostnad.
För att kunna förverkliga möjligheterna att kunna promenera runt
hela Långholmen skulle sannolikt en gångbrygga längs vattnet
behöva anläggas. En sådan åtgärd är förenat med stor kostnad och
omges av flera regelverk. På sikt kan eventuellt en utredning göras
för att se över möjliga lösningar med tillhörande kostnader för en
förbindelse i detta område.
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Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar detta
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
Ann-Christine Jenvén
Stadsdelsdirektör
Bilaga
Medborgarförslaget.

Andreas Evestedt
Avdelningschef
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