
 
  
 

Samråd – Lanna badgruva 
Måndag 19 oktober 2015 kl. 18-19.30 
Hidinge skolrestaurang 
 
Närvarande:  

Ca 50 kommunmedborgare 

Wendla Thorstensson, kommunstyrelsens ordförande (c) 

Håkan Söderman, kommunstyrelsen/ordförande Kultur- och bildningsnämnden (m) 

Astrid Söderquist, kommunstyrelsen (c) 

Kjell Edlund, oppositionsråd (s) 

Ewa Lindberg, kommundirektör 

Maria Bäcklin, förvaltningschef Kultur- och bildningsförvaltningen 

Mats Turesson, teknisk chef 

Daniel Eriksson, kultur- och fritidschef 

 
 

1. Wendla Thorstensson, kommunstyrelsens ordförande, hälsar välkommen och 

berättar att syftet med samrådet är att få in synpunkter på utvecklingen av badgruvan 

och området runtomkring. 

 

2. Ewa Lindberg, kommundirektör, instämmer och tillägger att fokus ligger på det som 

kan förbättras. Minnesanteckningarna från mötet kommer att publiceras på 

kommunens webb (www.lekeberg.se). Ewa presenterar närvarande politiker och 

tjänstemän samt mötesledarna Anders Bro och Hans Andersson från Stiftelsen Cesam 

(Centrum för samhällsarbete och mobilisering). 

 

3. Anders Bro och Hans Andersson presenterar kvällens upplägg. Samtal kommer att 

ske i grupper. Den politiker/tjänsteman som sitter med i respektive grupp för 

anteckningar. Samtalen sker utifrån frågan: Vad kan vi tillsammans göra för Lanna 

badgruva? Vad finns det för möjligheter och hinder? 

 

4. Gruppsamtal sker utifrån möjligheter och hinder. 

 

5. Grupperna redovisar samtalen. Mötesledarna antecknar. En av deltagarna ger en 

historisk tillbakablick: Från början iordningställdes badplatsen vid gruvan av ideella 

krafter. Då var gruvan/marken privatägd. För att tydliggöra ansvarsfrågan arrenderade 

så småningom kommunen badgruvan av markägaren.  

 

6. Mötesledarna vill att deltagarna ska markera vad som är viktigast genom att välja 

ett hinder och en möjlighet var. En majoritet av deltagarna vill istället att företrädare 

från kommunen reagerar/reflekterar på vad som framkommit. Wendla Thorstensson 

svarar att det som framkommit under kvällen, att så många far illa, är allvarligt och att 

alla synpunkter kommer att tas med och gås igenom.  

 

http://www.lekeberg.se)/


 
7. Gruppanteckningarna samlas in. De kommer att sammanställas och ordnas i 

grupper för att identifiera vilka hinder och möjligheter som väger tyngst (kommer 

upp flera gånger). Wendla Thorstensson meddelar att kommunen kommer att bjuda 

in till ett uppföljningsmöte under våren. Något som flera av deltagarna önskar. 

 

Se bilaga för sammanställning (separat dokument med namnet  

”Synpunkter_Lanna badgruva_151019”.) 

 

 

8. Frågor: 

-Vad var syftet med att iordningställa Lanna badgruva? 

-För vem iordningställdes badgruvan? 

-Är badgruvan positiv för kommunen? 

-Vad kostade satsningen (att iordningställa)? 

-Vad kostar den årliga driften (skötsel/underhåll)? 

-Varför uteblev dialogen inför iordningställandet? 

-Varför satsades det inte på Sannabadet istället? 

-Vilka förutsättningar behövs för att avveckla? Finns förutsättningar för att avveckla? 

-Vad vill kommunen för medborgarna? 

-Vad har kommunen för ansvar vid ungdomssamlingar? 

-Varför är belysningen på dygnet runt, året om? 

 

 

9. Förslag/idéer: 
-Folkomröstning avseende om badgruvan ska vara kvar eller inte. 

-Avveckla badgruvan. 

 

 

10. Wenda Thorstensson och Ewa Lindberg tackar och avslutar mötet. 

 

…………………………… 

Hur vi går vidare 

Synpunkterna bearbetas av Kultur- och fritidsavdelningen i nära samarbete med Tekniska 

avdelningen. Ett förslag till handlingsplan/en åtgärdsplan med identifierade kostnader tas fram 

som presenteras för kommunledning och politiker samt på det uppföljningsmöte som nämns i 

punkt 7 ovan.  

…………………………… 

 

Synpunkter och klagomål 

För att lämna synpunkter och klagomål, gå in på www.lekeberg.se och klicka på ”Tyck till” 

eller ring Information Lekeberg på 0585-487 00. 

 

 

Vid penna och PC/ 

Daniel Eriksson 

http://www.lekeberg.se/

