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Medborgarförslag, brygga och bänk för vinterbad i
Strålsjön
Inkom den 1 september 2021
Förslag till beslut
Natur- och trafiknämnden avslår förslaget då det redan finns bryggor som kan
användas för vinterbad i Strålsjön och naturreservatet gör det olämpligt att
anlägga flera. Medborgarförslaget är därmed färdigbehandlat.

Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om att anlägga en mindre brygga med stege samt en bänk i
Strålsjön, vid viken nedanför berget nära Strålsjövägen. Det skulle göra att fler
kan ta hälsosamma vinterbad eftersom den badklippa som ligger närmast, kan
kännas osäker och hal för äldre personer.
Kommunen anser att det faktum att området ingår i ett naturreservat gör det
olämpligt att anlägga fler bryggor i en så liten sjö som Strålsjön. På badplatsen
tvärs över sjön finns bryggor som kan användas för vinterbad vilket gör att
behovet redan får anses vara uppfyllt.
Naturreservatets föreskrifter samt strandskyddet innebär även att en utökning av
antalet bryggor skulle kräva dispens från lagstiftningen.

Förslagen i medborgarförslaget
Medborgaren vill att kommunen anlägger en mindre brygga med stege samt en
bänk i Strålsjön, vid viken nedanför berget nära Strålsjövägen. Det skulle göra att
fler kan ta hälsosamma vinterbad. Den badklippa som ligger närmast
bebyggelsen, och därför används för vinterbad, kan kännas osäker och hal för
äldre personer.
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Enhetens utredning och bedömning
Lagstiftning
Strålsjön ligger inom naturreservatet Strålsjön och det innebär att det finns
skötselplaner som säger vad de olika områdena får innehålla. Utöver det är det
förbjudet att göra nya anläggningar som bryggor. Strålsjön omfattas även av
strandskyddslagstiftningen som reglerar var bryggor får anläggas.
Enhetens bedömning
Att det är naturreservatet gör det är olämpligt att anlägga fler bryggor i en så liten
sjö som Strålsjön. På badplatsen tvärs över sjön finns bryggor som kan användas
för vinterbad, vilket gör att enheten anser att behovet redan får anses vara
uppfyllt i denna sjö. Naturreservatets föreskrifter samt strandskyddet innebär
även att en utökning av antalet bryggor skulle kräva dispens från lagstiftningen

1: Det är ca 1 kilometer på anlagda vägar till badplatsen

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser

Konsekvenser för barn
Inga konsekvenser för barn.

Handlingar i ärendet
Medborgarförslaget
Mats Bohman
Trafik- och fastighetsdirektör

Charlotte Svedlund
Parkingenjör
Enheten offentlig utemiljö
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