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Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås att duscharna vid Smedsuddsbadet förses med
dricksvattenkran samt att dagens trädäck under duscharna ersätts med betonggolv.
Vidare föreslår förslagsställaren att fasta avgiftsbelagda toaletter installeras, vilka
skulle skötas av personal.
Förvaltningen föreslår att ett uttag för dricksvatten installeras på utsidan av
omklädningsbyggnaden och att ytorna runt trädäcket förses med grus (stenmjöl)
och armerat gräs. Eventuellt måste grusbädden under trädäcket också förstärkas.
Kostnaderna ryms inom ramen för underhåll.
Förvaltningen föreslår att trafikkontoret, som har ansvar för offentliga toaletter i
staden, undersöker om det är möjligt att vid Smedsuddsbadet anlägga en fast
avgiftsbelagd toalett som är tillgänglighetsanpassad.
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Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit till stadsdelsnämnden från Katarina
Oscarsson. Stadsdelsnämnden beslutade vid sammanträdet den 26 augusti 2010 att
ärendet skulle beredas. Medborgarförslaget bifogas.
Ärendet
I ärendet föreslås att duscharna vid Smedsuddsbadet förses med dricksvattenkran
för påfyllning av vattenflaskor samt att dagens trädäck under duscharna ersätts
med betonggolv. Vidare föreslås att fasta avgiftsbelagda toaletter (t.ex. 5 kronor
per besök) installeras, vilka skulle skötas av personal.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av parkmiljögruppen norra innerstaden. Synpunkter har
inhämtats från fastighetskontoret.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Beskrivning av nuläget
Inför årets säsong byggdes två nya duschar eftersom de tidigare duscharna var helt
utslitna. De gamla duscharna hade ett särskilt uttag för dricksvatten medan de nya
saknar dessa. När de nya duscharna installerades anlades en ny grusbädd och
ovanpå denna ett trädäck. Det var samma konstruktion som för de gamla
duscharna. Något avlopp till va-ledning finns inte utan tanken är att vattnet från
duscharna ska infiltreras i marken. Runt trädäcket är gräs planterat.
När det gäller toaletter hyr förvaltningen fem s.k. holkentoaletter varav en är
handkappanpassad under badsäsongen. Vid Café Kajak finns också en offentlig
toalett, som är tillgänglighetsanpassad. Information om denna finns anslaget vid
badet.
Tidigare fanns toaletter i omklädningsbyggnaden men på grund av vandalism
stängdes dessa. Ett försök med containertoaletter resulterade också i förstörelse,
varför dessa också stängts sedan flera år tillbaka.
Dricksvatten
Förvaltningen föreslår att ett uttag för dricksvatten installeras på utsidan av
omklädningsbyggnaden och som ansluts till den befintliga ledningen för att
tillgodose behovet av dricksvatten för besökarna. Efter badsäsongen stängs vattnet
av. Kostnaden ryms inom ramen för underhåll.
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Duschar
Förslagsställaren föreslår cement eller betong som duschgolv och anger som
jämförelse duschen vid Rålambshovsparkens plaskdamm. Där finns avlopp till vanätet vilket Smedsuddsbadet saknar, varför hårdgjord yta är olämpligt.
Förvaltningen är medveten om att gräset runt duscharna slits på grund av mängden
besökare.
Förvaltningen föreslår att ytorna runt trädäcket förses med grus (stenmjöl) och
armerat gräs. På så sätt blir det mindre jordigt vid duscharna medan marken
fortfarande är genomsläpplig för vattnet från duscharna. Eventuellt måste
grusbädden under trädäcket kanske också förstärkas med grovsingel. Kostnaden
ryms inom ramen för underhåll.
Toaletter
Förvaltningen ansvarar inte för fasta toaletter och kommer därför att föreslå att
trafikkontoret, som ansvarar för offentliga toaletter i staden, undersöker om det är
möjligt att anlägga en fast avgiftsbelagd toalett som är tillgänglighetsanpassad i
anslutning till Smedsuddsbadet. Även om en sådan skulle byggas skulle den inte
räcka till för behovet av toaletter under badsäsongen, varför förvaltningen även i
fortsättningen kommer att behöva hyra ett antal holkentoaletter som komplement.
Bilaga
Medborgarförslaget
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