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Utökning av badplatsen på Stora Essingen - svar
på medborgarförslag
Förvaltningens förslag till beslut
Medborgarförslaget besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.
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Britt Mattsson
avdelningschef

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit till stadsdelsnämnden angående utökning av
badplatsen på Stora Essingen. Vid nämndens sammanträde den 15 december 2011
beslutade stadsdelsnämnden att överlämna ärendet till förvaltningen för beredning.
Enligt Kungsholmens Parkplan från 2008 ska ett antal träd tas bort och den gamla
omklädningsbyggnaden rivas, för att utöka solytorna vid badplatsen. Dessa
åtgärder genomfördes delvis 2010 då omklädningsbyggnaden togs bort och
slyröjning genomfördes.
I parkplanen anges också att ett program ska tas fram för Oxhålsberget (inom
vilket badplatsen ingår). I stadsdelsnämndens budget för 2012 finns 0,5 mnkr
avsatt för att ta fram ett program för Stora Essingens stränder, där badplatsen ingår
som en del. I det kommande programarbetet kommer det bl.a. utredas hur
vegetationen ska skötas samt hur badplatsen kan rustas upp.

kungsholmen@stockholm.se

www.stockholm.se/kungsholmen

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 1.2.4-675-2011
SID 2 (3)

Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit till stadsdelsnämnden angående utökning av
badplatsen på Stora Essingen. Vid sammanträde den 15 december 2011 beslutade
stadsdelsnämnden att överlämna ärendet till förvaltningen för beredning.
Medborgarförslaget bifogas.
Ärendet
Medborgarförslaget innebär att Stora Essingens badplats utökas västerut. Enligt
förslagsställaren beslutade Kungsholmens stadsdelsnämnd i februari 2007 att
badet på Stora Essingen skulle utökas och upprustas. Förslagsställaren anser att de
efterfrågade arbetena inte utförts fullt ut.

Karta med Stora Essingens badplats markerad.

Källa: www.stockholm.se

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom parkmiljögruppen norra innerstaden.
Förvaltningens synpunkter
Stora Essingens badplats (även kallad Oxhålsbadet) ligger på östra delen av Stora
Essingen inom naturområdet Oxhålsberget. Enligt Kungsholmens Parkplan från
2008 ska ett antal träd tas bort och den gamla omklädningsbyggnaden rivas, för att
utöka solytorna vid badplatsen. Dessa åtgärder genomfördes delvis 2010 då
omklädningsbyggnaden togs bort och slyröjning genomfördes.
I parkplanen anges också att ett program ska tas fram för Oxhålsberget (inom
vilket badplatsen ingår). Ett program har syftet att ange mål och riktlinjer för
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skötsel, underhåll och utveckling av området. I stadsdelsnämndens budget för
2012 finns 0,5 mnkr avsatt för att ta fram ett program för Stora Essingens stränder,
där badplatsen ingår som en del. I det kommande programarbetet kommer det bl.a.
utredas hur vegetationen ska skötas samt hur badplatsen kan rustas upp.
Anledningen till att programmet inte tagits fram tidigare är att förvaltningen fram
till nu arbetat med de områden som har en högre prioritet enligt parkplanen.
Bilagor
Medborgarförslaget
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