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Svar på medborgarförslag om utegym vid Oxhålsbadet
på Stora Essingen
Förvaltningens förslag till beslut
Medborgarförslaget besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.
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Sammanfattning
I november 2012 inkom ett medborgarförslag till Kungsholmens stadsdelsnämnd
om att anlägga ett utegym vid Oxhålsbadet på Stora Essingen. Stadsdelsnämnden
beslutade vid sammanträde den 18 december att överlämna medborgarförslaget till
förvaltningen för beredning.
Just nu pågår ett programarbete kring Stora Essingens strandstråk och en tidig
dialog med allmänheten har hållits under september och oktober för att lyssna av
hur en prioritering av de kommande insatserna bör se ut. Något utegym föreslås
förnärvarande inte anläggas vid badet då andra funktioner så som förbättrade badoch solmöjligheter har prioriterats.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden inväntar redovisning av parksamråd
och program för Stora Essingens strandstråk innan beslut fattas om utegym vid
Oxhålsbadet.
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Bakgrund
I november 2012 inkom ett medborgarförslag till Kungsholmens stadsdelsnämnd
om att anlägga ett utegym vid Oxhålsbadet på Stora Essingen. Stadsdelsnämnden
beslutade vid sammanträde den 18 december att överlämna medborgarförslaget till
förvaltningen för beredning.
Ärendet
Förslagsställaren anser att platsen vid de gamla omklädningsrummen skulle vara
en lämplig placering för ett utegym då det ändå är skuggigt och inte en plats att
sola på. Vidare förklarar förslagsställaren att något utegym inte finns sedan
tidigare på Stora Essingen.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom parkmiljöavdelningen norra innerstaden.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Just nu pågår ett programarbete kring Stora Essingens strandstråk. I det arbetet
tittar förvaltningen på vilka åtgärder som ska prioriteras de kommande åren för att
förbättra de strandnära grönområdena kring Stora Essingen. En tidig dialog med
allmänheten har hållits under september och oktober för att lyssna av hur en
prioritering av de kommande insatserna bör se ut. Många synpunkter och
önskemål inkom gällande Oxhålsbadet, som därför är en prioriterad plats i
programförslaget. Programmet finns ute på samråd fram till den 11 februari.
Allmänheten är då välkommen att lämna sina synpunkter via mail, telefon eller
genom att träffa förvaltningen på öppet hus den 28 jan på Stora Essingens
bibliotek.
Stadsdelsförvaltningen håller med förslagsställaren om att Oxhålsbadet skulle
kunna vara en lämplig plats för ett utegym men har tidigare inte fått in några
önskemål om detta. Det är viktigt att få in ett bredare underlag innan beslut kan tas
om att anlägga ett gym vid badet. I det programförslag som nu finns framtaget
prioriteras förbättrade bad- och solmöjligheter samt trapprenovering och gallring
av vegetation, då det främst är synpunkter och önskemål kring detta som har
framförts av badets besökare.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden inväntar redovisning av parksamråd
och program för Stora Essingens strandstråk innan beslut fattas om utegym vid
Oxhålsbadet.
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