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Till
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Bastu vid Sätradalsbadet eller Klubbensborg
-

svar på medborgarförslag

Förvaltningens förslag till beslut
Nämnden godkänner förvaltningens svar på medborgarförslaget.

Susanne Leinsköld
Stadsdelsdirektör

Sara Heppling Trygg
Avdelningschef

Sammanfattning
Den 7 februari 2017 inkom ett medborgarförslag till Skärholmens
stadsdelsnämnd om att förvaltningen anlägger bastu och
omklädningsrum i anslutning till utebad, uterum och motionsspår
vid Sätrastrandsbadet. Förvaltningen är positivt inställd till
förslaget. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden ska uppdra åt
förvaltningen att under 2018 inleda en samordnad utredning av
kostnader och intresse för att bilda bastuförening med ansvar över
ett kallbadhus/bastu vid Sätradalsbadet.
Ärendet
Förslagsställaren anser att det finns för få kallbadhusanläggningar i
Stockholmsområdet och det är synd att det inte finns en bastu vid
Mälaren trots närheten till vattnet. I förslaget lyfts även att
vinterbad är bra för fysisk och psykisk hälsa och kan bli en
mötesplats för olika grupper.
Skärholmens stadsdelsförvaltning
Stadsutveckling och medborgarservice
Bodholmsplan 2
Box 503
127 26 Skärholmen
Telefon 08-508 24 424
irma.ortega.cruz@stockholm.se
stockholm.se

Enligt förslaget bör förvaltningen bekosta anläggningen genom att
använda grönkompensation från exploateringsavtal som tecknas i
stadsdelsområdet.
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Förslagsställaren anser att grönkompensation ska användas för att
finansiera hälso- och trygghetsfrämjande anläggningar som är
öppna för allmänheten och som gör Mälaren mer tillgänglig för fler
året runt.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen Stadsutveckling och
medborgarservice.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen är positivt inställd till förslaget. Förvaltningen anser,
liksom förslagsställaren, att det skulle bidra till att höja kvalitén på
Sätrastrandsbadet. I parkplanen för Skärholmen, antagen 2017,
finns det ett uttalat mål om att utreda möjligheten att ha
kallbadhus/bastu vid Sätrastrandsbadet just för att förbättra
möjligheterna att använda badplatsen året runt.
Förvaltningen menar att stora vinster kan förväntas vad gäller såväl
sociala- som rekreativa värden vid anläggning av ett
kallbadhus/bastu vid Sätrastrandbadet, som är stadsdelsområdets
mest välbesökta bad. Klubbensborg är däremot en privat fastighet
med tomträtt och ligger inom Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsområde. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har
svarat på samma medborgarförslag med avslag på grund av de
ogynnsamma förhållandena för en sådan anläggning vid
Klubbensborg. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning har
dock visat intresse för att samverka för en anläggning i Sätra som
invånare från båda områden kan besöka.
Förvaltningen anser att det finns goda förutsättningar för att anlägga
ett kallbadhus/bastu vid Sätrastrandsbadet eftersom det är ett bad
med EU-standard. Det innebär bland annat att förvaltningen redan
avsätter medel för att underhålla badet enligt stadens riktlinjer,
såsom återkommande tillsyn, regelbundna provtagningar,
besiktningar samt intensiv drift och underhåll av badplatsen.
Badplatsen är även tillgänglighetsanpassad med tillgänglig
badbrygga och toaletthytt. Stranden har också god tillgänglighet
med närhet till cykel- och bilparkering, servering och busshållplats
på gångavstånd. En välbesökt anläggning skulle också vara grund
för att igen verka för att kollektivtrafiken ska trafikera ned till badet,
något som Skärholmens stadsdelsnämnd och förvaltning verkat för
vid upprepade tillfällen.
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I dagsläget saknas det en organisation eller verksamhet för att driva
dagligt underhåll och tillsyn av en sådan anläggnings faciliteter.
Drift av ett kallbadhus vid Sätrastrandsbadet kräver samverkan med
någon extern aktör som kan ta det dagliga underhållsansvaret. En
förutsättning för att kunna gå vidare med förslaget är därför att det
till exempel bildas en bastuförening. Bastuföreningen skulle då ha
ansvaret för bokning, daglig skötsel och tillsyn av själva
anläggningen, medan förvaltningen som tidigare ansvarar för drift
och underhåll av badets övriga delar och anläggningar.
Med hänvisning till ovanstående föreslår förvaltningen att
stadsdelsnämnden ska uppdra åt förvaltningen att under 2018 inleda
och samordna utredning av kostnader och intresse för att bilda
bastuförening med ansvar över ett kallbadhus/bastu vid
Sätradalsbadet.
Bilaga
1. Medborgarförslaget
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