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Sammanfattning

Ärendet avser ett till tekniska nämnden inkommet Malmöinitiativ med förslag om att anlägga en
badbrygga på Hundrastplatsen på Ribersborg.
Fastighets- och gatukontoret ser positivt på förslaget att förbättra hundbadstranden. Åtgärder
kommer att genomföras kring stranden, men anläggning av en ny badbrygga på hundrastplatsen
på Ribersborg finns i dagsläget inte med i planeringsarbetet. I det hänseendet genomförs inför
varje säsong omfattande insatser med avsatta investeringskostnader rörande avlägsnande av tång
samt påfyllning av sand.

Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta
att, med hänvisning till det som framkommit i ärendet, avslå initiativet, samt
att till Malmöinitiativet avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag





Malmöinitiativet - anlägg badbrygga på Hundrastplatsen på Ribersborg
Förslag till yttrande TNAU 200402 Malmöinitiativ - anlägg badbrygga på hundrastplatsen på
Ribersborg
G-Tjänsteskrivelse 200402 Malmöinitiativ - anlägg badbrygga på hundrastplatsen på
Ribersborg

Beslutsplanering

Tekniska nämndens arbetsutskott 2020-04-02
Beslutet skickas till

Malmöinitiativet

SIGNERAD

2020-03-25

Ärendet

2 (2)
Tekniska nämnden ansvarar för stränder med tillhörande anläggningar.
Att anlägga en badbrygga vid hundrastplatsen vore säkert väldigt uppskattat av hundägare för att
kunna komma ut i vattnet via en brygga. Samtidigt måste en brygga där hundar är tillåtna erbjuda
ett säkert och tillgängligt sätt att ta sig ut i vattnet eller tillgängliggöra på annat vis genom tex
ramp eller dylikt.
Detta måste vägas mot möjligheten att via stranden på ett säkert vis ta sig ut i vattnet
tillsammans med hunden. Anläggande av en ny badbrygga på Ribersborg finns i dagsläget inte
med i framtida planering eller investeringsprojekt. Nämnden prioriterar i nuläget arbetet med att
underhålla och sköta stranden så att det ska vara säkert och trevligt för hundägare och hundar.
I det hänseendet genomförs inför varje säsong omfattande insatser med avsatta
investeringskostnader rörande avlägsnande av tång samt påfyllning av sand.
Fastighets- och gatukontoret tar med sig detta förslag som en framtida möjlighet att undersöka
men i nuläget anses den omfattande skötseln av själva stranden prioriterad.
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