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Svar på synpunkter och frågor om Åmmebergs badplats
Tack för dina synpunkter. Kommunen ska göra vad som är möjligt för att platsen ska upplevas som trivsam och säker.
Vi ska också försöka besvara dina frågor och göra en del förtydliganden.
Bryggorna har inte placerats ut av kommunen och ägs inte av kommunen. Det rör sig heller inte om delar av den förra
bron till Borgmästareholmen. Ägaren har tidigare kontaktat kommunen och förklarat att man gick på grund vid
transport och har sedan haft svårt med bortforsling på grund av lågt vattenstånd. Ägaren har uppgett att nytt försök till
bortforsling ska ske inom kort, då vattennivåerna nu uppges vara något högre. Ägaren har i samband med detta
uppmanats att även löst material ska samlas in och forslas bort. Det är i första hand ägarens ansvar att bortforsling av
bryggor sker samt att nedskräpning åtgärdas. Kommunen har dock ett ansvar att agera i frågan, och kan i slutänden bli
ansvarig för att genomföra åtgärderna, om ägaren mot förmodan inte tar sitt ansvar. Det bör dock poängteras att
platsen i dagsläget inte är en kommunal badplats, och att det avråds från bad på platsen, vilket tydligt framgår av
skyltar. På grund av detta görs tillsynen i dagsläget främst på landområdet, vilket medfört att vi tyvärr har missat den
söndervittring som skett.
Parkeringen till badplatsen verkar användas för mellanlagring vid fibernedläggning. Vi arbetar med att ta reda på
vilken entreprenör som är ansvarig. Entreprenören har inte tillfrågat kommunen om att använda parkeringen för
ändamålet.
På ytan som leder ner mot badplatsen har ett antal ojämnheter uppstått efter utförande av säkerhetsåtgärder sommaren
2018. Eftersom vi bedömer att ojämnheterna inte är så omfattande att det inte går att använda parkeringsplatsen
kommer ytan att åtgärdas först när det är beslutat vad som ska ske med badplatsen. Kommunens ambition är att det
åter ska gå att bada på platsen, vilket i så fall kommer att innebära nya anläggningsarbeten. Parkeringen åtgärdas i så
fall samtidigt.
Kultur- och tekniknämnden prioriterar högt frågor som berör hela kommunen. Det finns exempelvis 10 kommunala
badplatser runtom i kommunen, varav flera håller på, eller planeras, att tillgänglighetsanpassas. Åmmebergs badplats
har haft hög prioritet, och arbete har pågått kontinuerligt sedan den stängdes 2016. Tyvärr försvåras arbetet av att en
lösning kräver kostsamma investeringar, långt över vad som satsas på alla andra badplatser sammantaget. Även ur
miljösynpunkt är platsen problematisk.
Just nu pågår politiska diskussioner om badplatsen. Även om kommunen beslutar att anlägga ett nytt bad på platsen
(vilket är ambitionen), avgörs frågan till sist av Länsstyrelsen eller Mark- och miljödomstolen.
Även inom andra områden görs satsningar runtom i kommunen, som exempel kan nämnas gatubelysning i
Zinkgruvan, Åmmeberg, Stora Forsa, Hammar och Mariedamm; förnyelse av rörledningar för vatten och avlopp på
alla orter samt utbyggnad av VA-ledningsnätet i Åsbro.
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