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Hej!
Jag har ett förslag om att anlägga ytterligare en badstege på en brygga på Reimersholme.
Vad: Ytterligare en badstege anläggs på den nya/renoverade bryggan på Reimersholmes norra sida, Anders
Reimers väg (mot Långholmen). Badstegen anläggs på bryggans västra kortsida som ett komplement till
befintlig badstege på norra långsidan. Se bifogad bild gällande vilken brygga det gäller.
Varför: Denna badbrygga var ytterst populär i somras. Folk gjorde sitt bästa för att hålla avstånd givet
pandemin, men en utmaning var att befintlig stege används av både de som stiger i och går upp från vattnet.
Det innebar att badande på väg upp kom väldigt nära de som stod och väntade på att gå ned i vattnet. Jag
tänkte vid ett flertal tillfällen att det hade varit smidigt och tryggare från smittspridningsperspektiv om det
hade funnits två stegar, en som kunde användas av de som stiger i vattnet och en som kan användas av de
som stiger upp ur vattnet. Det finns en viss risk att vi får samma läge nu i sommar som föregående år och då
hade det varit bra att med en enkel åtgärd göra det tryggare för alla som kommer att "hemestra" och dela på
de badbryggor som finns. Anläggs en badstege på bryggans västra sidan kan exempelvis badande
pensionärer snabbt och enkelt ta sig upp på bryggan och vidare uppför trappan till gångbanan om de inte vill
komma nära övriga badgäster som vistas på bryggan.
Ytterligare en fördel är att det är relativt smalt i kanalen och det underlättar för de som badar att snabbt ta
sig upp om det kommer båtar, kajaker etc. även om den ena stegen ockuperas av någon som precis håller på
att stiga ner i vattnet. I somras hände det ofta att folk fick simma åt sidan och ligga och "plaska" i väntan på
att stegen skulle bli tillgänglig innan man kunde kliva upp.
På den här bryggan samlas alla från morgon till kväll, både barnfamiljer, ungdomar och pensionärer så en
till stege skulle verkligen gynna många, både boende på Reimersholme och i Hornstull men även badgäster
från andra delar av stan.
Vänliga hälsningar,
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