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Medborgarförslag gällande att anlägga
ytterligare en badstege på en brygga på
Reimersholme
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag gällande
att anlägga ytterligare en badstege på en brygga på Reimersholme.
På bryggan, som är placerad på norra Reimersholme vid Anders
Reimers väg, föreslås att badstegen monteras på bryggans västra
kortsida som ett komplement till den befintliga stegen på bryggans
norra långsida. Enligt förslagsställaren skulle ytterligare en badstege
bland annat innebära mindre trängsel på bryggan.
Stadsdelsförvaltningen uppskattar medborgarförslaget då förslaget
ökar vistelsevärden på platser vid vattnet. Förvaltningen tog under
förra året, 2020, över ansvaret för den aktuella bryggan från
idrottsförvaltningen. Förvaltningen är också medveten om att
bryggan varit välbesökt vackra sommardagar. Förvaltningen
konstaterar dock att det råder badförbud vid bryggan enligt
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun.
Förvaltningen kan med anledning av detta inte genomföra åtgärder
som uppmuntrar och underlättar för bad från bryggan.
Den befintliga stegen vid den aktuella bryggan är en
räddningsstege. Förvaltningen bedömer att bryggans säkerhet är
ombesörjd varför inga ytterligare stegar behövs.
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Förvaltningen är medveten om att det finns ett stort önskemål om
att få tillgång till fler badplatser inom stadsdelsområdet.
Förvaltningen deltar därför i arbetet med framtagandet av en
handlingsplan för inrättande av fler badplatser i staden. Arbetet leds
av miljö- och hälsoskyddsnämnden tillsammans med
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idrottsnämnden, trafiknämnden och exploateringsnämnden. I detta
arbete ingår även att utreda eventuell möjlighet att häva badförbudet
på utvalda platser vid stadsdelsområdets vatten.
Bakgrund
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag gällande
att anlägga ytterligare en badstege på en brygga på Reimersholme.
Stadsdelsnämnden beslutade vid nämndsammanträdet den 25 mars
2021 att ge förvaltningen i uppdrag att bereda medborgarförslaget.
Medborgarförslaget bifogas som bilaga 1 och 2. Karta med
placering av bryggan bifogas som bilaga 3.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av stadsmiljöavdelningen inom Södermalms
stadsdelsförvaltning. Ärendet har behandlats av förvaltningsgruppen
och pensionärsrådet den 7 juni 2021 och i rådet för
funktionshindersfrågor den 8 juni 2021.
Ärendet
I medborgarförslaget föreslås att ytterligare en badstege anläggs på
bryggan som är placerad på norra Reimersholme, vid Anders
Reimers väg. Badstegen föreslås att monteras på bryggans västra
kortsida som ett komplement till den befintliga stegen på bryggans
norra långsida.
I medborgarförslaget beskrivs att den aktuella bryggan under förra
sommaren, 2020, var mycket populär att använda. En utmaning var
dock att stegen, enligt förslagsställaren, användes för både
nedstigande och uppstigande från vattnet vilket orsakade trängsel på
bryggan. Om ytterligare en badstege placeras på bryggan skulle den
ena kunna användas för nedstigning i vattnet och den andra för
uppstigning vilket skulle minska trängseln.
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Därutöver beskrivs i medborgarförslaget att en badstege på den
västra kortsidan skulle innebära att badande pensionärer snabbt och
enkelt kan ta sig från bryggan upp till gångbanan utan att behöva
komma nära övriga badgäster. Ytterligare en fördel med
placeringen är att det skulle underlätta för de som badar att snabbt
kunna ta sig upp ur vattnet om det kommer båtar och kajaker intill
bryggan. I förslaget beskrivs att det under förra sommaren uppstod
situationer då badande fick simma åt sidan i väntan på att stegen
skulle bli tillgänglig innan det gick att kliva upp ur vattnet.
I medborgarförslaget beskrivs avslutningsvis att det från morgon till
kväll samlas barnfamiljer, ungdomar och pensionärer på bryggan.
Detta innebär enligt förslagsställaren att ytterligare en badstege

Tjänsteutlåtande
Dnr SÖD 2021/134
Sida 3 (4)

skulle gynna många, både för boende på Reimersholme och i
Hornstull men även för badgäster från andra delar av staden.
Synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen uppskattar medborgarförslaget då förslaget
ökar vistelsevärden på platser vid vattnet. Förvaltningen tog under
förra året, 2020, över ansvaret för den aktuella bryggan från
idrottsförvaltningen. Förvaltningen är också medveten om att
bryggan varit välbesökt vackra sommardagar. Förvaltningen
konstaterar dock att det råder badförbud vid bryggan enligt
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun.
Förvaltningen kan med anledning av detta inte genomföra åtgärder
som uppmuntrar och underlättar för bad från bryggan.
Den befintliga stegen vid den aktuella bryggan är en
räddningsstege. Förvaltningen bedömer att bryggans säkerhet är
ombesörjd varför inga ytterligare stegar behövs.
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 en betongbrygga på södra
Reimersholme under 2019. Dessutom har förvaltningen under förra
året, 2020, tillfört bänkar och bord i trä vid en brygga på
Reimersholmes norra sida.
Förvaltningen är medveten om att det finns ett stort önskemål om
att få tillgång till fler badplatser inom stadsdelsområdet.
Förvaltningen deltar därför i arbetet med framtagandet av en
handlingsplan för inrättande av fler badplatser i staden. Arbetet leds
av miljö- och hälsoskyddsnämnden tillsammans med
idrottsnämnden, trafiknämnden och exploateringsnämnden. I detta
arbete ingår även att utreda eventuell möjlighet att häva badförbudet
på utvalda platser vid stadsdelsområdets vatten.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar detta
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
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Bilagor
1. Medborgarförslaget.
2. Bild som visar bryggan på Reimersholme.
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3. Karta med placering av bryggan.
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