Kungsholmens
stadsdelsnämnd
2018-08-23

Sammanträdesprotokoll
Sida 8 (27)

§ 3 Badstege till Lilla Essingen
svar på medborgarförslag
Stadsdelsnämndens beslut
1. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda
möjligheterna att häva badförbudet och skapa bättre och
tillgängligare badmöjligheter runt Lilla Essingen.
2. En av Kungsholmens största styrkor är närheten till
vattnet. Det är många som valt att bosätta sig på
Kungsholmen och Essingeöarna av just den anledningen.
Under hela sommarhalvåret är det också många som badar.
Runt stora delar av Kungsholmen råder det dock
badförbud idag eftersom det går flera farleder utanför.
Trots detta är det fullt av badande medborgare vid
vattenkanten. Eftersom det inte är iordningställda
badplatser saknas bra tillgängliga badstegar och på många
ställen, inte minst vid Lilla Essingen finns istället
livräddningsstegar uppsatta som istället används som
badstege. Som det ser ut idag är det en potentiell fara för
alla som badar och det blir otillgängliga badplatser. Vi
skulle därför vilja att förvaltningen ser över möjligheten
att lägga om farled och andra problem så att det går att
häva badförbudet och istället skapa bättre och
tillgängligare badmöjligheter på Kungsholmen och
Essingeöarna.
Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande daterat den 12 juli 2018, dnr 1.2.4.-275-2018.

Förslagsställaren hade föreslagit 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.
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Förslag till beslut
Ordförande Arvid Vikman m.fl. (S), Anders Ödmark m.fl.
(MP), Reijo Kittilä (V), Christer H Sjöblom m.fl. (M) och
Lars Lundqvist m.fl. (L) föreslog att nämnden skulle besluta
enligt ett gemensamt förslag från hela stadsdelsnämnden.
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Kristin Jacobsson (C) instämde i förslaget i form av
ersättaryttrande.
Beslutsgång
Ordförande konstaterade att nämnden hade beslutat enligt det
från hela nämnden gemensamma förslaget
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