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Kommunfullmäktige

Utomhusbastu - beredning medborgarförslag
Bakgrund
Östen Åsenhed föreslår i ett medborgarförslag att en utomhusbastu anläggs
vid Lundbybadet.
Sammanfattning
Då motsvarande frågor sorterar under kultur- och fritidsnämnden föreslår
kommunfullmäktiges presidium att medborgarförslaget beslutas av Kulturoch fritidsnämnden
Beslutsunderlag
Missiv, Utomhusbastu – beredning medborgarförslag 2020-01-21
Medborgarförslag Utomhusbastu Lundbybadet
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
1.

Medborgarförslaget får ställas.

2.

Medborgarförslaget beslutas av kultur- och fritidsnämnden

Jörgen Oskarsson
Kommunfullmäktiges ordförande
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Besöksadress
Burensköldsvägen 11-13

Ämne: Nytt ärende Lämna medborgarförslag (ärende nr. 2958)
Från: Mjölby kommun <svara.inte@mjolby.se>
Till: Mjolbykommun Funktionsbrevlada
Mottaget: 2019-12-26 14:13:41
Ett nytt ärende, Lämna medborgarförslag (ärende nr. 2958) har skickats in.
Utomhusbastu Lundbybadet
Lundbybadet informerar om att 2020 förlänga perioden till 7 veckor då simhallen kommer att
vara stängd under sommaren. Är man motionssimmare och vill besöka utebadet tidiga mornar
tisdag och torsdag är det oftast ganska kallt den tiden på dygnet. Vi som väljer att simma tidiga
mornar beror på att det är lugnet och stillheten kring badplatsen vi föredrar. Vad man saknar då
när man kommer upp och har simmat ett ganska långt pass, är en bastu i direkt anslutning till
utebasängen. Det är ett antal veckor där som man inte har tillgång till bastun som finns inomhus.
En mobil bastu kanske kunde vara ett alternativ? Det finns bastutunnor som man kan leasa över
sommaren, då tänker jag mig att både kvinnor och män använder samma bastu. Eller en stationär
bastu i närheten av uteduscharna, som för övrigt har väldigt varierande temperatur på vattnet. Det
kan vara varmt en kort stund för att nästa ögonblick vara kallt. Jag är övertygad om att många
morronsimmare skulle ha lättare att bestämma sig för att besöka utebasängen om det funnits en
möjlighet att komma in i värme, när man kommer upp från ett kyligt motionspass. Sommaren
2019 var vi ett antal som fick smaka på den svenska sommarens sköna mornar med 10-12 grader
ute.

