Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
2012-02-07, § 7

Tid

Tisdagen den 7 februari 2012 kl 16.30 – 17.20

Plats

Stora Kollegiesalen, Stadshuset

Justerat

Tisdagen den 7 februari 2012

Madeleine Sjöstedt

Jakop Dalunde

Närvarande
Beslutande ledamöter:
Madeleine Sjöstedt (FP) ordförande
Jakop Dalunde (MP) vice ordförande
Billy Östh (M)
Peter Jönsson (M)
Anna Cederschiöld (M)
Lennart Jansson (M)
Per Altenberg (FP)
Bengt Sandberg (S)
Sonja Pagrotsky (S)
Nicklas Nilsson (S)
Ewa Larsson (MP)
Sebastian Wiklund (V)

§§ 1-11
§§ 3-13

Tjänstgörande ersättare:
Mikael Eskman (M)
Mikael Eskman (M)
Petter Krönmark (M)
Ersättare:
Mikael Eskman (M)
Johan Möller (M)
Tom Hedrup (M)
Martin Engman (S)
Karin Falk (S)
Daniel Almgren (MP)
Torkel Tigerschiöld (MP)

§§ 1-2 för Anna Cederschiöld (M)
§§ 12-13 för Billy Östh (M)
för Elisabeth Svensson (C)
§§ 3-11
§§ 3-13

Tjänstemän
Förvaltningschefen Juan Copovi-Mena, Karin Dyne-Wernberg, Ingrid Gyllfors, Anita
Granlund, Jonas Holmer, Joan Nilsson, Eva Olofsson, Pontus Werlinder. Biträdande
borgarrådssekreteraren David Lindberg. Personalföreträdaren Birgitta Andersson.

§7
Upprustning av Flatenbadet som en del av Vision Söderort.
Genomförandebeslut
Dnr 5.2-064/2012
Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:
1

Fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra upprustning av
Flatenbadet som en del av Vision Söderort.

2

Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 19 januari 2012
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt
fastighetskontorets förslag.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Billy Östh
m.fl. (M) enligt följande:
Stockholm kallas ofta för den blå och gröna staden tack vare den stora tillgången
på grönområden och närheten till vattnet. Det ska Stockholm fortsatta att vara.
Stadens 29 officiella badplatser, vilka alla fyller en mycket viktig funktion i
detta, ska därför vara attraktiva, öppna och lättillgängliga för alla som vill ta sig
ett svalkande dopp.
Flatenbadet är Stockholms största strandbad, beläget i ett friluftsområde vid sjön
Flaten i Skarpnäck. På badet finns fyra kulturmärkta byggnader, ritade av den
kände arkitekten Paul Hedqvist, som är uppförda på 1930-talet. Byggnaderna är
dock i stort behov av upprustning.
Det är därför glädjande att vi idag kan fatta beslut om att fastighetskontoret
under våren ska påbörja en upprustning och utveckling av strandbadet, i
samarbete med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Målet med upprustningen är
utveckla utbudet av aktiviteter och skapa möjligheter för verksamheter att hålla
öppet året runt samtidigt som lokalerna fräschas upp och byggs om.
Förhoppningen är att anläggningen i framtiden ska vara en samlingspunkt för
kurser, vandringar, utegymnastik, kulturevenemang med mera.
Flatenbadet är ett både unikt och välbesökt bad med fantastiska byggnader, där
generationer av stockholmare har tillbringat varma sommardagar. Med dagens
beslut säkrar vi strandbadets attraktivitet och tillgänglighet, så att även
kommande generationer stockholmare ska kunna njuta av badplatsen.

Vid protokollet
Eva Olofsson

Rätt utdraget intygar:

_________________________________

