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Dnr NTN 2020/222

Natur- och trafiknämnden

Medborgarförslag - Ny badplats i Älta
Inkom den 6 september 2020
Förslag till beslut
Natur- och trafiknämnden avslår förslaget. De tre anlagda badplatserna som finns i Älta
är tillräckligt för området. Medborgarförslaget är därmed besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om att anlägga ytterligare en badplats vid Ältasjön mellan
Stensöbadet och badplatsen vid IP nu när Älta ska byggas ut.
Älta har två medelstora badplatser vid Ältasjön samt en badplats vid Strålsjön. Det får
anses vara ett tillräckligt antal för ett område av Ältas storlek även vid förtätning. I
anslutning till badplatsen vid Stensö finns stora gräsytor som kan användas för picknick
och solbad och badplatserna vid IP och Strålsjön har bryggor för den som föredrar det.
Förslagen i medborgarförslaget
Medborgarförslag om att det bör anordnas ytterligare en badplats vid Ältasjön mellan
Stensöbadet och badplatsen vid IP. Behovet av bad anses öka när Älta byggs ut.
Föreslagen plats är vid gräsytan nedanför fotbollsplanen nära Fågelvägen.
Enhetens utredning och bedömning
Älta har två medelstora badplatser vid Ältasjön samt en badplats vid Strålsjön. Enheten
anser att det är fullt tillräckligt antal för ett område av Ältas storlek även när det förtätas.
I anslutning till badplatsen vid Stensö finns stora gräsytor som kan användas för
picknick och solbad och badplatserna vid IP och Strålsjön har bryggor för den som
föredrar det.
De årliga driftåtgärderna för ett anlagt bad innefattar vattenprovtagning,
säkerhetsdykning av botten och bryggor. Påfyllning av sand och renovering av markduk
samt städning och rensning av strand, tillsyn och tömning av papperskorgar och portabel
toalett ingår också.
Förslagens ekonomiska konsekvenser
Den årliga kostnaden för drift och underhåll av en anlagd badplats utan bryggor är ca
50 000 kr per år.
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Konsekvenser för barn
Det finns tre anlagda badplatser i Älta varav ett är särskilt barnvänligt.
Handlingar i ärendet
Bilaga 1 Medborgarförslaget

Mats Bohman
Trafik- och fastighetsdirektör

Charlotte Svedlund
Parkingenjör
Enheten för drift offentlig utemiljö

