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Strandbad i Rågsveds naturreservat
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Förvaltningens förslag till beslut
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
förvaltningssvar som svar på skrivelsen.
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Sammanfattning på lättläst svenska
Oskar Rosén m.fl. (S), Hassan Jama m.fl. (V), Lisa Palm (Fi) har
lämnat en skrivelse till Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd. De
som har lämnat in skrivelsen vill veta vad förvaltningen gör för att
göra kvaliteten på vatten bättre i Magelungen och Fagersjöviken.
De vill också veta vad förvaltningen gör för att se om det kan bli ett
strandbad i Rågsved och även i andra delar av stadsdelsområdet.
Bakgrund/Ärendet
Oskar Rosén m.fl. (S), Hassan Jama m.fl. (V), Lisa Palm (Fi)
lämnat in en skrivelse till förvaltningen med följande frågor:
1. Vilket arbete sker idag för att förbättra vattenkvaliteten i
Magelungen och i Fagersjöviken?
2. Vad gör förvaltningen för att utreda möjligheter för
strandbad i Rågsved, samt i stadsdelen i stort?
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Förvaltningens svar
Nedan redovisas förvaltningens svar för respektive fråga.
1. Vilket arbete sker idag för att förbättra vattenkvaliteten i
Magelungen och i Fagersjöviken?
Den del av Magelungen som förvaltningen har rådighet över ingår i
Rågsveds naturreservat. Skötseln av Rågsveds naturreservat styrs av
naturreservatets skötselplan. Förvaltningen har under året tagit fram
Förstudie Magelungsdiket. I förstudien har ett förslag tagits fram på
att tillgängliggöra Magelungsdiket samt att förändra flödet. Arbetet
kommer, när det genomförs, att förbättra rekreationen i området
samt skapa förbättrade förutsättningar för den biologiska
mångfalden kopplat till vattnet. Det fundamentala problemet är
flödet i diket som har minskat under åren. Detta har inverkat
menligt på vattenkvaliteten i Magelungen och framför allt i
Fagersjöviken. Denna fråga är utanför stadsdelsförvaltningens
rådighet.
2

Vad gör förvaltningen för att utreda möjligheter för
strandbad i Rågsved, samt i stadsdelen i stort?

Stadsdelen arbetar aktivt för att söka ytor som skulle kunna passa
för strandbad. Idag utreds en yta i Årstaskogen som ett potentiellt
bad. Provtagning av vattenkvaliteten pågår.
Bilaga
Skrivelse om strandbad.
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