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Lämnade kommentarer:
Namn

Kommentar

Frida
Ann-Charlotte

Grymt bra förslag
Tycker absolut att det behövs en utomhus bassäng i Tyresö

MGA

Jag lämnade in ett liknande förslag som kommunen ej ville
publicera pga. att detta förslag hade kommit in tidigare. Mitt
förslag innehöll också angivna platser där utomhusbassäng/er för
allmänheten skulle kunna vara lämpliga att placera. Självklart
räker det med en anläggning på någon av plasterna .

Åsa
Christophet
johan

Mina förslag på platser är bla. följande:
Wättinge gårdsväg, vid Petterbodaängarna eller kanske vid
Alby friluftsgård
En bassäng för allmänheten mellan Granängsringen/ kanelgränd
och kanske en liten kiosk till👍
Mycket bra förslag!
Egentligen bara en "kul grej" om pengar finns...Annars finns det
ganska gott om badställen i Tyresö.
Detta blir bara fint för badkrukor som mig...

Monlu

Martin Rösmer
Sanna

Mycket bra förslag, till barnvänliga Tyresö heter det väl? Alla har
inte råd att kanske resa och att åka utomlands så detta är ett
mycket bra idé. Bra med simskola också, ute.
Om man får välja skulle vilja att det byggdes längs vättinge
gårdsväg
Vore underbart med en pool. Gärna nånstans längs
wättingestråket.

Karin Ekström
Mira Uitto

Det vore fint!
Gärna någonstans vid wättingestråket.

Marie Grahn

Gärna i anslutning till simhallen, wättinge gårdsväg eller ängarna
mellan fårdala och stimmet!
Det skulle bara perfekt så många barn i Tyresö! Finns säkert
tillräckligt med plats för det
Nu när det ska satsas extra på barnens vattenvana så våra detta
vara detta vara ett projekt i rätt riktning!

Paulina
Mari
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Aleksandra Hägglund
Anne
Linda
Elham
Irja Thoren

Charlotte
Ken Granlund

Mycket bra förslag som gynnar dom, som kan inte bada i sjöar.
Hoppas att Tyresö Kommun ska uppfylla våra önskan.
Det är något som behövs i Tyresö
Vore jättekul o på tiden 😉
Jag vill ha
Jag önskar att utomhusbadet ska ligga centralt i Tyresö.
Så nära Tyresö C som möjligt
Helst i anslutning till simhallen !
Skulle verkligen behövas föe våra barn då inte krusboda är
tillgängligt
Jag röstar nej pga att det finns åtskilliga badplatser i vår
skärgårdskommun samt att vi även har en simhall för dagar då
solen inte skiner som är bra många fler dagar än när den skiner.
Kostnaden för att bygga ett ordentligt utomhusbad kan inte
motiveras i en kommun där skolor och äldrevård behöver
satsningar och förvaltningskostnaderna på utomhusbad kan
säkerligen bekosta både 1 eller 2 lärare per år.

Viktoria
Sandra
Marżena
Pernilla Tichadou
Munkhammar
Lena Ruth
Julia
Anne Lekberg
Tess
Angelica
Christina

Nej tack.
Vill ha badet
En plats där det är lätt att parkera, åka kollektivt och gå och cykla
till
Toppen förslag !
Vore fantastiskt med en utomhusanläggni g i Tyresö. Gärna
mellan Tyresöskolan och Strandskolan.
Tycker det är en jätte bra idé .. Det är så många barn i Tyresö ..
Alla har inte möjligheter att åka till havet ,även om det är nära ..
Stödjer förslaget
Behövs verkligen.
En kommun som växer borde växa med mer än bara bostäder
och människor
Självklart tycker jag att det ska finnas. 😊👌�
Klart att Tyresöbona ska få en bassäng. Dessutom lär sig barnen
lättare att simma i bassäng än sjö
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Britta Nilsson
Therese östervall

Placeras vid Vättingestråket
Gratis utebad likt kronoskogsbadet i Ljungby vore toppen!

Camilla

En till stor utomhus bassäng med vattenrutchkanor till barnen
vore inte så dumt!!
Ja vore toppen
Är verkligen något som fattas oss i Tyresö.
Gärna centralt i Tyresö, exempelvis vid wättinge
Det behövs verkligen för både barn och vixna
Hade varit bättre med ett utomhusbad vid Stadsparken än en
parkourpark
Absolut, behöver inte vara den dyraste eller modernaste men
storleksmässigt bör det skildra invånarantalet i Tyresö.
Ja

Catherina Ramirez
Lena
Sammy
Annika
Ella
Kenny Folkeryd
Lena
Dorota
Kadem
Emelie

Adam
Liza Mabel Miranda
Anders Friberg
Penda
Maria

Cristina Carlstedt

Anna

En sådan attraktion skulle vara mycket användbar för familjer
med barn och inte bara. bra idé
Vill ha bassäng
Skulle vara en otroligt bra investering, en härlig samlingsplats för
bland annat familjer och ungdomar. För att det skall gå runt och
kunna skötas, kan en liten summa låtas tas ut.
Bra idé
Tyresö är precis en fantastisk stället för att leva.
En ute 50:a Vore inte helt illa.
Bästa!!!
Toppenförslag! Detta har jag sagt länge. Det är precis vad vi
behöver nu när algblomningen är så utbredd. Hör många
ungdomar som säger att de vägrar bada i sjöarna för att det är så
äckligt (sjögräs, pollen, grodyngel, alger, mörker, rädsla för fiskar
osv). Det finns en superfin bassäng i Fagersta dit kommunen kan
åka och göra studiebesök.
Många skulle stanna i kommunen och bada här istället för att åka
till andra bassänger om man nu fördrar det framför sjö/havsbad.
Själv skulle jag definitivt besöka detta.
En kommunal utomhusbad behövs verkligen i Tyresö - både för
barn och även äldre människor. Badplatsen vid Tyresö strand är
absolut inte samma sak. Kallt i vattnet och grus.
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Agnes
Mark

Philip
Angelica
Tomas L
Joshua Rumié
Ulrika Goliats

Bra förslag!
Bygg en 50m-bassäng. Det finns alldeles för få i
stockholmsregionen, framför allt på södra sidan. Våra
tävlingssimmare behöver en att träna i inför långbanesäsongen.
Skulle vara bra om den låg där simhallen ligger nu. Så föreningar
kan få möjligheten att använda bassängen för träning också.
Mycket bra förslag👍� Bassängbad utomhus är något som
saknats i flera år i vår kommun.
Längs wettinge gårdsväg skulle den ligga fint 👍
Bygga utomhusbadet på nya marken Tyresö köpt. Bassäng på
somnar tid och skridskoåkning på vinter tid.
Fantastisk om det blir av! 50m bassäng vore toppen!

Barbie
Eva KR

Fantastiskt förslag. Måtte det bli verklighet!
Vore toppen med ett utomhusbad. Då skulle fler som har svårt
att bada i sjöarna ha möjlighet att få bada ute.

Jitra Hiamchan
Gun

Absolut 👍👍👍
Vi har många badplatser i denna kommun och dåligt med pengar
enligt vad som skrivs. Därför nej.
Yes!!!!!

Maria

Inga cyklar på bassängbotten eller bilar /båtar som legat på
botten i flera år, eller mc:n. Det som finns i våra "fina" sjöar och
vatten vill ni inte veta vad folk dumpat genom åren, som vi badar
med.../Friluftsdykare
A
Marie
Maria Wid
Sussie

Eva Rådberg

Vi har redan så mycket badalternativ i Tyresö. Det vore en bättre
idé att se över en eventuell utonhuspool hos Aquarena.
Sätt ett bullerplank och sedan utebassänger brevid simhallen.
Ja verkligen ett bra förslag. Många som inte vill bada i hav eller
sjö. Jag älskar dock havet.
Mycket bra alternativ för folk som är rädda för mörka bottnar,
alger, inte har bil/busskort eller som föredrar att vara kvar i stan
så att säga. Wättinge gårdsväg är ju bra och centralt.
Mycket bra förslag! Krusboda-badet, som endast är till för oss
som bor här, brukar vara smockfullt vid vackert väder, och inte
bara av krusboda-bor..
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Lowe
Hasse

Jag tycker att det låter bra, men det skulle behövas en 50×25
bassäng då för att det skulle bli jätte mycket folk annars.
Ett jätte bra förslag

