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Sammanfattning
Ett medborgarförslag om en badstege bredvid kajen vid Luxparken
inkom till Kungsholmens stadsdelsnämnd 2018-05-21 och
överlämnades till förvaltningen för beredning. Förslagsställaren
föreslår en badstege mellan kajen vid Luxparken och Primusgatan
116 där man når botten genast, för äldre och även andra som vill
bada utan att behöva simma.
Enligt allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms
kommun §18 är bad förbjudet inom hamnområdet samt i närheten
av markerade kablar.
Då det råder badförbud inom det föreslagna området så hänvisar
förvaltningen till bad på stora Essingen vid Oxhålsbadet eller
Smedsuddsbadet i Marieberg där det går att gå ifrån stranden
alternativt till badbryggan i Primusparkens östra del på Lilla
Essingen.

Norrmalms stadsdelsförvaltning
Parkmiljöavdelningen norra innerstaden
Sankt Eriksgatan 117
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Bakgrund
Ett medborgarförslag angående en badstege bredvid kajen vid
Luxparken inkom till Kungsholmens stadsdelsnämnd 2018-05-21
och överlämnades till förvaltningen för beredning i augusti 2018.
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Ärendet
Förslagsställaren föreslår en badstege mellan kajen vid Luxparken
och Primusgatan 116 där man når botten genast, för äldre och även
andra som vill bada utan att behöva simma.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av parkmiljöavdelningen norra innerstaden.
Ärendet är behandlat i pensionärsrådet 2018-08-20, i rådet för
funktionshinderfrågor 2018-08-16 samt i förvaltningsgruppen 201808-16. Synpunkter framgår av protokollen.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen arbetar aktivt med att upprätthålla en god
tillgänglighet i Kungsholmens alla parker och naturstråk.
Förvaltningen är positiv till åtgärder som främjar uteliv och som
ökar tillgängligheten i stadens parkmiljöer.
Kungsholmen har fem offentliga friluftsbad: Smedsuddsbadet,
Fredhällsbadet, Oxhålsbadet, Hornbergstrand och Primusparkenöstra.
På de offentliga baden på Kungsholmen görs en bottensyn varje vår
inför badsäsong och badplatsavgränsning ute i vattnet sätts i under
badsäsongen 5 maj-30 september. Miljöförvaltningen tar
vattenprover på de offentliga badplatserna under badsäsong för att
säkerställa vattenkvalitén. Där det inte är nära till en fast offentlig
toalett ställs det ut portabla toaletter. Det finns en offentlig badplats
på Lilla Essingen Primusparken-östra , där vi nu i sommar
förbättrar tillgängligheten ut på bryggan med ett räcke. Det är en
flytbrygga med badstege som läggs i och portabla toaletter ställ ut.
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Enligt allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms
kommun §18 är bad förbjudet inom hamnområdet samt i närheten
av markerade kablar.
Då det råder badförbud inom det föreslagna området så hänvisar
förvaltningen till bad på stora Essingen vid Oxhålsbadet eller
Smedsuddsbadet i Marieberg där det går att gå i från stranden
alternativt till badbryggan i Primusparken- östra på Lilla Essingen.
Bilagor
1. Medborgarförslaget.
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