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Kommunstyrelsen

Återrapportering av e-förslag –
Provisoriskt badhus
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
E-förslag rörande provisoriskt badhus anses återrapporterat.

Ärendebeskrivning
2014 införde Kävlinge kommun möjligheten att via hemsidan lämna e-förslag. Inlämnat e-förslag
som får minst 100 röster under 90 dagar ska lyftas för politiskt beslut.
Provisoriskt badhus
E-förslag om att köpa Ängelholms kommuns provisoriska badhus har lämnats in och har 201801-16 fått 198 stycken röster.
Förslagslämnaren har läst att Ängelholms kommun ska sälja sitt provisoriska badhus och önskar
att Kävlinge kommun köper det för att säkra upp framtida simanläggning i Löddeköpinge om
Tolvåkersbadet måste stängas innan ett nytt badhus står färdigt i kommunen.
Tjänstemän på bildning har varit i kontakt med Ängelholm kommun och fått beskedet att
anläggningen är såld.

Beslutsunderlag
•
•

E-förslag om provisoriskt badhus, e-förslag
Bildningsnämndens beslut § 91/2017 - Svar på e-förslag om provisoriskt badhus

Kommunkansliet

Mikael Persson
Kommundirektör
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Kanslichef
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Rubrik

Säkra temporär simbassäng i Löddeköpinge innan Tolvåkersbadet
rasar!

Förslag

Våra två bad i kommunen är som de flesta nog redan vet, gamla och har en osäker livslängd
framåt. Ingen vet med säkerhet hur länge Tolvåkersbadet i Löddeköpinge står sig och det är
högst osäkert om den står pall fram tills dess att det finns en ny anläggning som kan ta
emot det kapacitetsbehov som finns bland föreningar, skolor osv. i västra kommundelarna.
Många kommuner i Sverige råkar ut för att processerna kring nya bad drar ut på tiden, samt
att kapaciteten för föreningsliv i många av dessa bad redan är undermåligt såsom
situationen även är i vår kommun. Gamla bad rasar och då står kommuner utan badhus
med föreningar och skolor som inte längre kan bedriva den verksamhet som krävs från en
dag till annan. I vår kommun har vi redan fått känna på detta under sommaren/hösten 2016
när Vikenbadet akut fick stängas ner med stor påverkan på verksamheterna som bedrivs i
Vikenbadet. Ängelholms kommun drabbades än värre för ett antal år sedan, när det enda
badet en dag rasade och som då snabbt fick ordna med en tillfällig bassänglösning för åren
som processen med nytt bad pågick. Sedan i våras har Ängelholms kommun aviserat att
utrustningen till detta bad är till salu, för en extremt rimlig peng, 4,5 MSEK. Det är en fullstor
bassäng i plåt med 8 banor, reningsanläggning och all annan teknisk utrustning. Bassängen
har stått på en betonggolv i gamla Willys huset i Ängelholm och skolor samt
simföreningarna i kommunen har disponerat hallen för att kunna säkra att deras
verksamhet kan fortskrida. Kävlinge kommun har inte, mig veterligen, intresserat sig för
denna lösning och nu är det knappt om tid, om möjligheten fortfarande lever kvar. Under
november ska plåtbaljan bort och det skulle ju vara fantastiskt om vår kommun nu
blixtsnabbt hade tagit tillfället i akt. det skulle naturligtvis inte bli ett tjusigt bad, inte gå att
hålla tävlingar i och naturligtvis inte det mest optimala önskeläge ur SK Löddes perspektiv,
men föreningens verksamhet hade i fått lugn och ro, vi skulle troligen kunna erbjuda fler
möjlighet att börja simma i klubben, kunna starta andra typer av simverksamhet såsom
simlektioner för nyanlända, i en sådan bassäng. Dessutom kunde då projekteringen av
Tolvåkersområdet påskyndas utan att äventyra föreningsliv och skola.
Jag hoppas det finns intresse för att tänka utanför boxen och blixtsnabbt ta reda på om
möjligheten fortfarande finns!bhttps://www.hd.se/2017-04-25/vm-bassangen-i-simmarnas-hus-till-salu-for-45miljoner-kronor
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VM-bassängen i Simmarnas hus till salu för 4,5
miljoner kronor
I sommar upphör verksamheten i Simmarnas hus och det provisoriska badhuset ska
återställas. Stålbassängen är till salu, men inga köpare finns. Skrotning kan bli
alternativet.

Pamela Kocken
Stålbadet i Simmarnas hus byggdes efter rivningen av Rönnebadet och har tjänat
som träningsbassäng och simskola i väntan på det nya Vattenhuset.Bild: Mats
Roslund
I drygt tre år har simklubbarna tränat i den tillfälliga badanläggningen i väntan på bygget
av det nya Vattenhuset.
Men den 15 juli dras proppen ur stålbassängen och Ängelholmslokaler får fyra månader
på sig att återställa den gamla Willys-butiken till hyresvärden Järneken.
Den 25 meter långa stålbassängen i rostfritt stål är till salu tillsammans med komplett
ventilationsanläggning för badhus, reningsutrustning till bassäng samt övrig teknisk
utrustning.
4,5 miljoner är prislappen, förutsatt att köparen själv demonterar hela anläggningen.
– Förhoppningen var att sälja alltihop som ett paket, men tyvärr är det ingen jätterustning
efter en sådan anläggning, säger Linus Persson på Ängelholmslokaler.
Det närmaste man kommit var en intresseanmälan från Helsingborgs stad, men den har
nu meddelat att frågan inte längre är aktuell.
– Den tekniska utrustningen och ventilationsanläggningen för badhus går kanske lättare
att sälja separat, tror han.
Det är stålbassängen som är haken. Den har fin historik som kortbanebassäng VM i
Göteborg 1997. Den var tio banor bred på den tiden. I Simmarnas hus har den
återskapats med sex banor och har fungerat till belåtenhet som träningsbassäng.
Om man inte lyckas sälja den är det skroten som väntar. Men det tycker Linus Persson
vore synd.
Det har höjts röster för att bevara Simmarnas hus. Vattensportklubbarna i stan har
flaggat för att träningstiderna i det nya Vattenhuset inte kommer att räcka.
Engelholmspartiet föreslog att man skulle flytta bassängen till området vid Lindab arena,
som skulle bli ett centrum för hockey, fotboll, friidrott och simning. Men det röstades ner.
Den sista november ska bassängen och allt som påminner om badhus vara borta från
Åkerslundsgatan. Byggnaden har gjort sitt som Simmarnas hus, golvytan är återställd
och någon ny verksamhet kanske knackar på dörren.
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