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Medborgarförslag gällande tågspåret vid
Eriksdalsbadet
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag gällande
tågspåret vid Eriksdalsbadet. Förslaget innehåller tre delförslag som
innebär att spårområdet tillförs: En ungdomsgård med trädgård,
minigolfbana (flytt av minigolfbanan som finns i Varvsbranten vid
Londonviadukten) samt en hundrastgård.
Stadsdelsförvaltningen anser att medborgarförslaget har ett positivt
anslag då det syftar till att aktivera det aktuella spårområdet med
olika aktiviteter.
Området är i gällande plan ämnat för järnvägstrafik. Vidare har
Försvarsmakten ställt krav på att järnvägsspåret med kort varsel ska
kunna användas varför endast upplåtelser av tillfällig karaktär är
möjliga.
Förslaget att uppföra en ungdomsgård på spårområdet bedömer
förvaltningen inte vara möjligt eller ekonomiskt försvarbart då
platsen enbart medger eventuella upplåtelser av tillfällig karaktär.
Därutöver bedömer förvaltningen att platsen inte är lämpligt för en
ungdomsgård då den ligger avsides och därmed saknar god
tillgänglighet.
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Förslaget att flytta den nyanlagda minigolfbanan från Varvsbranten
vid Londonviadukten till spårområdet anser förvaltningen inte är
aktuellt. Nämnden har nyligen investerat i nya platsanpassade
golfbanor vid Varvsbranten varför det inte är ekonomiskt
försvarbart att flytta dessa till den föreslagna platsen.
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Förvaltningen instämmer i förslagsställarens bedömning att en
hundrastgård är önskvärd i området vid Skanstull. Förvaltningen
undersöker möjligheten att hitta en mer lämplig plats för en
hundrastgård i det aktuella området där den kan vara permanent.
Bakgrund
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag gällande
tågspåret vid Eriksdalsbadet. Stadsdelsnämnden beslutade vid
nämndsammanträdet den 25 mars 2021 att ge förvaltningen i
uppdrag att bereda medborgarförslaget. Medborgarförslaget bifogas
som bilaga 1 och 2.
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
Medborgarförslaget utgörs av tre delförslag som berör tågspåret vid
Eriksdalsbadet:
1. Ungdomsgård med trädgård.
I medborgarförslaget föreslås att en bemannad ungdomsgård, i
samma stil som det befintliga tegelhuset vid Eriksdalsbadet, uppförs
med tillhörande trädgård. Förslagsställaren beskriver att platsen
skulle passa bra för ungdomar då de kan vara här utan att störa
omgivningen. Vidare anger förslagsställaren att ungdomsgården
skulle bidra till nya arbetstillfällen samt till ökad trygghet för
ungdomarna.
2. Flytt av minigolfbanan i Varvsbranten vid
Londonviadukten till spårområdet.
I medborgarförslaget föreslås att minigolfbanan i Varvsbranten vid
Londonviadukten flyttas till spårområdet. Minigolfen föreslås
utformas i samma stil som den anläggning som tidigare fanns i Lilla
Blecktornsparken. Enligt förslagsställaren är minigolfbanan enkel
att flytta om Försvarsmakten behöver spåren.
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3. Anlägga en hundrastgård
I medborgarförslaget föreslås att en hundrastgård för hundägare runt
Skanstull anläggs inom spårområdet. Hundrastgården föreslås
utformas i samma stil som hundrastgården i Vitabergsparken.
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Synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen anser att medborgarförslaget har ett positivt
anslag då det syftar till att aktivera det aktuella spårområdet med
olika aktiviteter.
Spårområdet vid Eriksdalsbadet ägs och förvaltas av
exploateringsnämnden och ligger därmed utanför
stadsdelsnämndens ansvarsområde. I kartan nedan markeras det
aktuella spårområdets placering strax norr om Eriksdalsbadet.

Spårområdet vid Eriksdalsbadet.

Området är i gällande plan ämnat för järnvägstrafik. Vidare har
Försvarsmakten ställt krav på att järnvägsspåret med kort varsel ska
kunna användas varför endast upplåtelser av tillfällig karaktär är
möjliga.
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Förslaget att uppföra en ungdomsgård på spårområdet bedömer
förvaltningen inte vara möjligt eller ekonomiskt försvarbart då
platsen enbart medger eventuella upplåtelser av tillfällig karaktär.
Därutöver bedömer förvaltningen att platsen inte är lämpligt för en
ungdomsgård då den ligger avsides och därmed saknar god
tillgänglighet.
Förslaget att flytta den nyanlagda minigolfbanan från Varvsbranten
vid Londonviadukten till spårområdet anser förvaltningen inte är
aktuellt. Nämnden har nyligen investerat i nya platsanpassade
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golfbanor vid Varvsbranten varför det inte är ekonomiskt
försvarbart att flytta dessa till den föreslagna platsen.
Förvaltningen instämmer i förslagsställarens bedömning att en
hundrastgård är önskvärd i området vid Skanstull. Förvaltningen
undersöker möjligheten att hitta en mer lämplig plats för en
hundrastgård i det aktuella området där den kan vara permanent.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar detta
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
Ann-Christine Jenvén
Stadsdelsdirektör

Andreas Evestedt
Avdelningschef

Bilagor
1. Medborgarförslaget.
2. Komplettering till medborgarförslaget.
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