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Hej
Medborgarförslaget, med diarienummer SÖD 2020/786, behandlades av Södermalms
stadsdelsnämnd på sammanträdet den 22 oktober 2020
Då frågan inte berör stadsdelsnämndens ansvarsområde har nämnden istället beslutat att
överlämna förslaget till Idrottsnämnden för vidare hantering vilket härmed verkställs.
Protokollsutdrag med nämndens beslut samt medborgarförslaget bifogas.
Stadsdelsnämnden tackar för visat engagemang.
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Medborgarförslag om bassängbad vid Lugnets terass, liknande det som
planeras vid Munkbron
Hammarby sjöstad saknar idag ett bryggbad, trots sin starka anknytning till vatten. Vattenkvaliteten i
Hammarby sjö verkar inte vara tillräckligt bra - men kanske skulle en lösning med flytande bassäng med
renat vatten fungera. Därför föreslår jag att staden undersöker möjligheterna att anlägga ett flytande
bassängbad vid Lugnets terass i Hammarby sjöstad, som antingen kan finansieras av staden, eller på ett
liknande sätt som det bad som planeras vid Munkbron.
Ett bad skulle passa bra på platsen på flera sätt:
• Det skulle bidra till en mer välkomnande östlig entre till Sjöstaden och ytterligare stärka områdets
koppling till vatten.
Det
skulle ge stadsdelens medborgare fler rekreationsmöjligheter, inte minst om det året-runt
•
anpassas. Ett uppvärmt bassängbad utomhus med möjligheter till motionssimning även vintertid
skulle attrahera boende även från Södermalmssidan, både som alternativ till Eriksdalsbadet och som
upplevelse.
• Det skulle ge platsen en starkare identitet med bättre resursutnyttjande. Det är idag ett fint läge med
både utsikt, solläge och stora ytor, men det är ändå bortglömt. Bryggorna som bildar den lilla
hamnbassängen är inte effektivt utnyttjade eftersom de inte går att använda till vare sig bad eller
båtplatser.
• Läggs bassängen på flytbryggor borde det även gå att hitta en lösning utan att
avrinningsfunktionerna för dagvatten på platsen behöver påverkas, och fortfarande ha stora allmänna
ytor kvar där alla har tillträde.
• Platsen har redan idag goda kommunikationer med både tvärbana, buss och cykelvägar och det
skulle inte krävas parkeringsplatser eller annat för att ordna bättre tillgänglighet.
Med vänlig hälsning
Kerstin Danasten
Båtbyggargatan 23
12070 Stockholm
Tel: 0708-707168
Mail: Kerstin.danasten@gmail.com
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§ 12
Inkomna medborgarförslag september 2020
Beslut om hantering
SÖD 2020/849

Beslut

I. Medborgarförslag gällande alkoholförbud på allmänningar
inom koloniträdgårdsföreningarnas områden i Tantolunden
(SÖD 2020/780) lämnas till förvaltningen för beredning.

2. Medborgarförslag gällande bassängbad vid Lugnets terrass
(SÖD 2020/786) överlämnas till idrottsnämnden.
3. Medborgarförslag gällande att endast servera växtbaserad
mjölk på nämndmöten och möten för stadsdelens anställda
(SÖD 2020/803) lämnas till förvaltningen för beredning.
4. Medborgarförslag om nytt klubbhus åt IF Söderkamratema
(SÖD 2020/806) lämnas till förvaltningen för beredning.
5. Medborgarförslag gällande att förbättra miljön på
Medborgarplatsen genom att bygga ett rökområde (SÖD
2020/814) överlämnas till trafiknämnden.
6. Medborgarförslag gällande att bygga en bryggpassage
mellan Henriksdal och Saltsjöqvarn under Danvikstullsbron
(SÖD 2020/823) överlämnas till exploateringsnämnden.
7. Medborgarförslag gällande att anlägga farthinder för cyklar
längs med Årstaviken (SÖD 2020/844) överlämnas till
trafiknämnden.
8. Medborgarförslag gällande att anlägga fler badbryggor vid
Årstaviken samt se över de redan existerande (SÖD
2020/84 7) lämnas ti Il förvaltningen för beredning.
9. Medborgarförslag angående att i samband med
upprustningen av Fatbursparken plantera träd på
Fatbursgatan öster om Swedenborgsgatan (SÖD 2020/871)
överlämnas till trafiknämnden.

Sammanfattning av ärendet

Under perioden I till 30 september 2020 har nio medborgarförslag
lämnats in till Södermalms stadsdelsnämnd. Nämnden beslutar om
förslagen ska beredas av förvaltningen eller hanteras på annat sätt,
utifrån förslag från förvaltningen.
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Förslag till beslut
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens.
Besluts gång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.

Handlingar i ärendet
• SÖD 2020/849-1 Tjänsteutlåtande Inkomna
medborgarförslag september 2020
• SÖD 2020/849-1.1 Medborgarförslag SÖD 2020_780
• SÖD 2020/849-1.2 Medborgarförslag SÖD 2020_786
• SÖD 2020/849-1.3 Medborgarförslag SÖD 2020_803
• SÖD 2020/849-1.4 Medborgarförslag SÖD 2020_806
• SÖD 2020/849-1.5 Medborgarförslag SÖD 2020_814
• SÖ D 2020/849-1.6 Medborgarförslag SÖ D 2020_823
• SÖD 2020/849-1.7 Medborgarförslag SÖD 2020_844
• SÖD 2020/849-1.8 Medborgarförslag SÖD 2020_847
• SÖD 2020/849-1.9 Medborgarförslag SÖD 2020_87 l

