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Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på
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Sammanfattning
I en skrivelse till stadsdelsnämnden har socialdemokraterna, miljöpartiet och
vänsterpartiet föreslagit att promenadslingan, som benämns som Hälsans stig, från
Farstanäsbron upp till kanten av Rågsved och vidare ut på Farstanäset ska rustas
upp. Uppslag på nya slingor av Hälsans stig ska föreslås av förvaltningen för att
koppla samman stadsdelar.
Rågsved har en Hälsans stig som passerar på en parkväg strax söder om
Bjursätragatan. I Fagersjö finns flera promenadvägar men ingen Hälsans stig.
Anläggning av Hälsans stig är förenat med förhållandevis stora kostnader.
Förvaltningen har inte för avsikt anordna någon Hälsans stig i stadsdelsområdet.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för planering, strategi och service.

Bakgrund
Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 29 september 2011 lämnade socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet in en skrivelse med förslag om
upprustning av Hälsans stig i Fagersjö och Rågsved. Motionärerna anser att det är
en fin promenadväg som löper från Farstanäsbron via Fagersjö och kanten av
Rågsved vidare ut på Farstanäset men att den har förfallit de senaste åren.
Eftersom stadsdelsområdet har idrottsprofil borde underhåll av befintliga
friluftsanläggningar vara prioriterat.
Partierna föreslår att stadsdelsnämnden ska rusta upp och underhålla den befintliga
Hälsans stig samt att förvaltningen ska få i uppdrag att föreslå flera slingor för
Hälsans stig i stadsdelsområdet för att knyta samman flera stadsdelar.

Förvaltningens synpunkter och förslag
I Rågsveds centrala delar finns en Hälsans stig anlagd. Stigen passerar även
utkanten av Rågsved söder om Bjursätragatan. I Fagersjö finns ingen officiell
Hälsans stig men väl en trevlig strandpromenad som fortsätter mot Farstanäset.
Tillgängligheten på promenadsträckan varierar beroende på naturens
förutsättningar.
I skrivelsen nämns att träd har fallit över stigen och de utlagda spängerna är mer
eller mindre oanvändbara. Tillgängligheten längs stigen kan förbättras men
området som beskrivs som svårforcerat tillhör Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsnämnd. Den otillgängliga delen av promenadvägen tillhör inte Hälsans
stigs sträckning.
Enligt Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, som är ansvariga för konceptet Hälsans
stig, ska detta vara en trygg och säker promenadslinga nära bostadsområden och
arbetsplatser. Det ska också finnas flera platser utefter sträckan där det är möjligt
att avbryta promenaden. Tillgängligheten är viktig och underlaget ska vara hårt
grus eller asfalt och promenadvägen ska gärna vara belyst.
Det är förenat med förhållandevis stora kostnader att anlägga en Hälsans stig.
Enligt Hjärt- och Lungsjukas Riksförbunds egna beräkningar kostar en stig som är
fyra kilometer lång ungefär 50 000 kronor. Därtill kommer underhållskostnader,
snöröjning och halkbekämpning, som stadsdelsförvaltningen förväntas stå för.
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Det finns drygt sju mil parkväg i Farstas stadsdelsområde. Inom kort är den nya
etappen av strandpromenaden under Ågestabron klar. Då kan man promenera från
Fagersjö längs med Magelungen via Farsta strand till Forsån och vidare längs
Drevviken ända till Sköndal. Större delen av denna sträcka är tillgänglighetsanpassad och går längs grusvägar och träbryggor. Strandpromenaden blir en stor
tillgång för det rörliga friluftslivet och passar väl in i Farstas idrottsprofil.
Förvaltningen har inte för avsikt att föreslå promenadvägar för specifikt Hälsans
stig då det är förenat med både anläggningskostnader och underhållskostnader.
Den av partierna föreslagna promenadslingan från Fagersjö ut mot Farstanäset
följer inte Hälsans stigs koncept vad gäller beläggning, belysning eller
tillgänglighet. Det finns många trevliga parkstråk inom stadsdelsområdet som
förvaltningen däremot kan informera mer om på exempelvis förvaltningens
hemsida.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
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