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Medborgarförslag om att bygga fler bryggor
längs med promenadstråket från Eriksdalsbadet
till Tanto strandbad
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att
bygga fler bryggor längs med promenadstråket från Eriksdalsbadet
till Tanto strandbad. Enligt förslagsställaren räcker befintliga
bryggor inte till för alla som vill sola och bada längs
promenadstråket. Vidare anges att bryggorna även tillfredsställer ett
stort socialt behov hos många människor.
Södermalms stadsdelsförvaltning uppskattar medborgarförslaget
som innebär att medborgarnas tillgång till vattnet längs med
stadsdelsområdets stränder utvecklas.
Förvaltningen arbetar med att utveckla och renovera befintliga
bryggor samt tillföra nya bryggor längs stadsdelsområdets stränder.
Gällande utveckling av befintliga bryggor görs detta exempelvis
genom att förse betongbryggor med trätrall och bänkar. Detta
genomfördes bland annat på västra Reimersholme under förra året,
2019. Under innevarande år har förvaltningen tagit över ansvaret för
en ny träbrygga, tillgänglig för allmänheten, vid den västra delen av
Anders Reimersväg på Reimersholme från idrottsförvaltningen.
Denna brygga ligger inom stadens hamnområde varför bad inte är
tillåtet men möjliggör solning och samvaro i ett vattennära läge.
Södermalms stadsdelsförvaltning
Avdelningen för stadsmiljö
Medborgarplatsen 25
Box 4270
102 66 Stockholm
Växel 08-508-12-000
Fax
soder@stockholm.se
stockholm.se

Förvaltningen arbetar även för att hitta lämpliga platser för nya
bryggor där bad är tillåtet.
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Förvaltningen tar till sig de förslag till åtgärder som lämnas i
medborgarförslaget i samband med renovering av befintliga
bryggor och vid kommande nyanläggning av bryggor.
Bakgrund
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att
bygga fler bryggor längs med promenadstråket från Eriksdalsbadet
till Tanto strandbad. Stadsdelsnämnden beslutade vid
nämndsammanträdet den 27 augusti 2020 att ge förvaltningen i
uppdrag att bereda medborgarförslaget. Medborgarförslaget med
komplettering bifogas som bilaga 1 och 2.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av stadsmiljöavdelningen inom Södermalms
stadsdelsförvaltning. Ärendet har behandlats av förvaltningsgruppen
och pensionärsrådet den 16 november 2020 och i rådet för
funktionshindersfrågor den 17 november 2020.
Ärendet
I medborgarförslaget föreslås att fler träbryggor, likt den befintliga
bryggan som finns nedanför koloniträdgårdsföreningen i
Eriksdalslunden, anläggs utmed promenadstråket från
Eriksdalsbadet till Tanto strandbad.
Enligt förslagsställaren räcker befintliga bryggor inte till för alla
som vill sola och bada längs med det aktuella stråket. Vidare anger
förslagsställaren att bryggorna även tillfredsställer ett stort socialt
behov hos många människor. Bryggan nedanför
koloniträdgårdsföreningen i Eriksdalslunden uppges besökas av
människor i alla åldrar, från föräldrar med sina nyfödda barn till 90åringar boende på Blomsterfonden.
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Till medborgarförslaget hör en komplettering till det ursprungliga
förslaget. I kompletteringen lämnas förslag på att befintliga bryggor
längs med Årstaviken förses med en enklare form av ”hopp-planka”
för de barn och vuxna som önskar hoppa ned i vattnet. Varje brygga
bör även förses med ett par bänkar för att underlätta ombyte för
bland annat äldre. Vidare förslås att bryggorna förses med krokar
under själva relingen som kan användas för att hänga upp
exempelvis handdukar och ryggsäckar. Bryggorna föreslås även
förses med badstegar med handtag och halkmattor för att undvika
halkolyckor.
Enligt förslagsställaren bör sträckan mellan Eriksdalsbadet och
Tanto strandbad kunna inrymma ytterligare minst tre till fyra nya
bryggor. I medborgarförslaget lämnas även förslag på en alternativ
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utformning av nya bryggor som innebär att bryggorna anläggs
parallellt med strandlinjen.
Avslutningsvis uppges i förslaget att förslagsställaren pratat med
minst ett hundratal människor som nyttjat bryggorna under
innevarande säsong och framhåller att det finns ett stort intresse av
att få till fler bryggor.
Synpunkter och förslag
Södermalms stadsdelsförvaltning uppskattar medborgarförslaget
som innebär att medborgarnas tillgång till vattnet längs med
stadsdelsområdets stränder utvecklas.
Förvaltningen arbetar med att utveckla och renovera befintliga
bryggor samt tillföra nya bryggor längs stadsdelsområdets stränder.
Gällande utveckling av befintliga bryggor görs detta exempelvis
genom att förse betongbryggor med trätrall och bänkar. Detta
genomfördes bland annat på västra Reimersholme under förra året,
2019.
I stadsdelsnämndens verksamhetsplan för år 2020 framkommer
även att projekteringsarbete ska påbörjas för kommande
bryggrenoveringar. Bryggan nedanför Eriksdalslundens
koloniträdgårdsförening har ett omfattande renoveringsbehov och är
den brygga som närmast i tiden kommer att genomgå en
upprustning.
Beträffande möjligheten att anlägga nya bryggor, från vilket det är
tillåtet att bada, begränsas denna möjlighet av att allt vatten som
berör Stockholms innerstad är klassat som hamnområde och inom
detta område är bad förbjudet. Några platser är dock undantagna
från badförbudet vilka anges i Allmänna lokala ordningsföreskrifter
för Stockholms kommun. För Södermalms del är dessa undantag
Tanto strandbad, Långholmens klippbad och Långholmens
strandbad. Dessutom gäller undantaget tio meter ut från strandlinjen
längs delar av norra Långholmen samt längs strandlinjen vid
Årstaviken mellan Årstalundens båtklubb och trappan upp till
lekparken Kornboden. Nedan visas undantagen från badförbudet vid
Årstaviken.
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Längs med de utpekade sträckorna kan förvaltningen därmed
genomföra åtgärder för att underlätta för bad. På övriga platser kan
förvaltningen endast iordningsställa bryggor för solning och annan
social samvaro.
Under innevarande år har förvaltningen tagit över ansvaret för en ny
träbrygga, tillgänglig för allmänheten, vid den västra delen av
Anders Reimersväg på Reimersholme från idrottsförvaltningen.
Denna brygga ligger inom stadens hamnområde varför bad inte är
tillåtet men möjliggör solning och samvaro i ett vattennära läge.
Förvaltningen arbetar även för att hitta lämpliga platser för nya
bryggor där bad är tillåtet.
Förvaltningen tar till sig de förslag till åtgärder som lämnas i
medborgarförslaget i samband med renovering av befintliga
bryggor och vid kommande nyanläggning av bryggor.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar detta
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
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Stadsdelsdirektör
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Bilagor
1. Medborgarförslaget.
2. Komplettering till medborgarförslaget.
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