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Inspektion av kommunala friluftsbad i Tyresö
Kommun

Förslag till beslut
Tjänsteskrivelsen noteras

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har på nämndens uppdrag inspekterat de kommunala friluftsbaden i
Tyresö kommun. I kommunen finns åtta (8) kommunala bad som ägs och drivs av
kommunen. Därutöver finns fem (5) övriga bad som underhålls av villaägar- eller
tomtföreningar men ägs av kommunen.
Tekniska kontoret har i uppdrag att varje år förbättra två (2) badplatser. År 2010 är
det Strandbadet som får ny sand till botten och dessutom får Öringebadet och
Hästhagsbadet nya gungställningar

Under sommarmånaderna sköts underhållet på elva (11) badplatser av
Arbetscentrum (Sågen) det vill säga både de kommunala badplatserna och de
som sköts av villaägar- tomtägarföreningarna. I uppdraget ingår att de städar,
lagar bryggor, tar bort tång och sköter underhållet så ingen person ska skada sig
på den utrustning som finns vid badplatserna. Albybadet sköts av personal
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anställd vid Alby Friluftsgård och Kumlabadet är utarrenderat till
Arbetscentrum i vissa delar.

Status på kommunala badplatser per den 20 maj 2010:
KUMLABADET
- Byta tak på omklädningshuset (ruttet)
- Serveringskiosken dåligt/ruttet tak (läcker in vid regn)
- AC bygger själva en liten uteveranda vid kiosken, plats för 4-5 bord
med bänkar
- Gräset har ej kommit upp i sjön ännu men kommer att behöva rensas –
var mycket förra året
- Bryggor slipas och oljas
- Bänkar behöver snyggas till
- Skyltar är nerklottrade och behöver justeras (sitter snett och vint)
- P-plats göras i ordning
HÄSTHAGSBADET
- Toaletter fräschas upp
- Rensa från gräs, sly och vass och stranden fyllas upp med sand
- Finns inga bänkar
- Dåliga P-möjligheter
BARNSJÖN
- bron ut till Barnsjön trasig i sidoplank
- klotter på bastu
- trasigt i bryggan (hål)
- bänkar och bord klottrade och mycket ofräscha
- grillplats i dåligt skick
- skräpig känsla
SANDHOLMARNA
- rensa stranden från vass och tång (krattas)
- grillplats fanns ( tillåten?)
TRINNTORP
- bänkar mycket slitna och dåliga
- rensa stranden från vass och tång (krattas)
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STRANDBADET
- arbete pågår med uppfräschning
- klotter på bord och bänk
ÖRINGEBADET
- nerklottrade skyltar
- rensa och ta bort gräs i vatten.
ALBYBADET
Ej besökt eftersom det finns personal som sköter omgivningarna vid Alby.
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