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Interpellation om Hopptorn i LyssnaängsBadet
Intill Skarholmen i Ekoln finns denna stora
badplats bara 9 km från Uppsalas centrum.
Lyssnaängsbadet som är en kommunal badplats, har utvecklas till en mycket populär
samlingsplats för barnfamiljer, ungdomar, m m.
På stora gräsytor och en rejäl sandstrand finns
det plats för många aktiviteter. Bra bussförbindelser gör att många, framförallt ungdomar
besöker badplatsen under sommaren.
Men det finns en del att förbättra. När jag möter
ungdomar som besöker badplatsen, ställer de
frågan om varför det inte byggs en Hopptorn
där. Man undrar varför det inte finns på Lyssnaängsbadet när det finns på andra ställen såsom i
Fjällnora och Björklingebadet.
Det saknas en sådan just där. Nu närmar sig
sommaren igen och frågorna är obesvarade. För
mig som politiker är det viktigt att ge svar till
de ungdomar som har ställt frågorna och som
önskar att det byggs en Hopptorn där.

27 AUG 2012

Svar
Inom Uppsala kommun pågår för tillfället flera
utvecklingsprojekt kopplade till våra befintliga
friluftsbad. Exempel på detta utvecklingsarbete
är att badet vid Wiks slott tillgänglighetsanpassas samt att baden i Björklinge och vid
Storvad utvecklas enligt en fastställd långsiktig
utvecklingsplan.
Utöver underhåll av befintliga badplatser kan vi
glädja Uppsalas invånare med två nya badplatser som öppnas under 2012. Våra två nya
badplatser öppnas i Storvreta och i Skyttorp.
Två kranssamhällen som har mycket goda
kollektivtrafikförbindelser som kan nyttjas av
kommunens invånare för att njuta av dessa bad.
Vi planerar inte för något hopptorn vid
Lyssnaängsbadet. I framtida utvecklingsplaneringar kommer förslaget på ett hopptorn vid
Lyssnaängsbadet att beaktas. Som vanligt
kommer då kostnaden att anlägga ett hopptorn
att vägas mot andra önskemål och den begränsade budget vi har att förhålla oss till. Ett
hopptorn vid Lyssnaängsbadet kräver sannolikt
omfattande avstängningar av badet så att inte
andra badgäster hamnar i fara eller att båtar
kommer i konflikt med folk som använder
hopptornet.

Med anledning av detta vill jag rikta följande
frågor till ordförande i Idrotts- och fritidsnämnden:

Via följande länk kan ni finna information om
kommunens friluftsbad:

Har kommunen planer på att bygga ett
Hopptorn på Lyssnaängsbadet?

http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/
Externt/Dokument/Fritid_o_natur/Friluftsliv/ba
dplatser_folder_2012.pdf

Om svaret är nej, vad är anledning till att inte
bygga?
Hur utvecklar vi våra kommunala friluftsbad så
att de är rustade på samma sätt och utifrån
medborgarnas önskemål?

Genom att gå till www.uppsala.se och sedan till
http://www.uppsala.se/sv/Kulturfritid/Idrott-friluftsliv/Bad--camping/., kan alla invånare
klicka på ”tyck till” och komma med förslag på
hur vår kommun kan utvecklas som
badkommun.
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