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Kompletterande uppgifter till utredning av bad
vid Kristinebergs och Hornsbergs strand

Förvaltningens förslag till beslut
1. Godkänna förvaltningens kompletteringar till tidigare
översänt ärende till kommunfullmäktige, Utredning av
bryggbad vid Kristinebergs och Hornsbergs strand, dnr 3.2646-201, 2013-11-28 samt "Komplettering till ärendet
Utredning av bryggbad vid Kristinebergs och Hornsbergs
strand," dnr 3.2-646-2013, 2014-05-22.
2. Kompletteringarna översänds till kommunfullmäktige.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ann-Christine Jenvén
stadsdelsdirektör

Britt Mattsson
avdelningschef

Sammanfattning
För att Kommunfullmäktige ska kunna ta ett beslut om bad vid
Kristinebergs strand och Hornsbergs strand har stadsdelsnämnden
ombetts komplettera utredningen med två kartor som bifogas
ärendet.
Förvaltningen förordar i enlighet med stadsdelsnämndens tidigare
beslut att badförbudet upphävs utmed Kristinebergs strand och
Hornsbergs strand samt att en ny officiell badplats inrättas vid
Kristinebergs strand.
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Bakgrund
Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarade vid sitt sammanträde den
25 augusti 2011 ett medborgarförslag om att inrätta ett allmänt bad
vid bryggorna vid Kristinebergs strand. Nämnden beslutade bland
annat att ge stadsdelsförvaltningen i uppdrag att ytterligare utreda
förutsättningarna för ett nytt bryggbad vid Hornsbergs strand
och/eller Kristinebergs strand. Nämnden framförde också att det är
önskvärt att i största möjliga mån göra Kungsholmens stränder
tillgängliga för bad, i synnerhet i närheten av högt exploaterade
bostadsområden.
Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 28 november 2013
beslutades att hemställa hos Kommunfullmäktige om vidare
skyndsam utredning med inriktning att kunna inrätta godkända bad
vid Kristinebergs strand och Hornsbergs strand.
Kommunstyrelsens stadsbyggnads- och idrottsrotel remitterade
ärendet under våren 2014 till följande remissinstanser:
exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafik- och
renhållningsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden,
idrottsnämnden, Stockholms hamnar, Saltsjön-Mälarens Båtförbund
samt Pampas Marina.
Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 22 maj beslutades att
1. hemställa till Kommunfullmäktige att ändra bilaga 7 i de
allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Stockholms
kommun så att Hornsbergs strand och Kristinebergs strand
undantas badförbudet.
2. hemställa till Kommunfullmäktige att förteckningen över
alla officiella strandbad som är uppräknade i 3 § allmänna
lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun
kompletteras med Kristinebergs strand. Dessutom behöver
23 § allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Stockholms
kommun, som säger att hund inte får medföras eller vistas
på badplatser, kompletteras så att föreslagen badplats vid
Kristinebergs strand omfattas av denna bestämmelse.
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Ärendet
För att Kommunfullmäktige ska kunna ta ett beslut om bad vid
Kristinebergs strand och undanta badförbud vid Hornsbergs strand
har stadsdelsnämnden ombetts att komplettera ärendet med att
detaljera de två kartor som bifogas ärendet.
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1. Karta över förslag till område för hundförbud.
2. Karta över förslag till strandlinje där bad tillåts.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av parkmiljöavdelningen norra innerstaden.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen förordar i enlighet med stadsdelsnämndens tidigare
beslut att badförbudet upphävs utmed Kristinebergs strand och
Hornsbergs strand samt att en ny officiell badplats inrättas vid
Kristinebergs strand. Ärendet bifogas, se bilaga 3.
Bilagor
1. Karta över förslag till område för hundförbud.
2. Karta över förslag till strandlinje där bad tillåts.
3. SDN 2014-05-22, ”Komplettering till ärendet Utredning
av bryggbad vid Kristinebergs- och Hornsbergs strand.”
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