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

 

 

Frågor får svar 
Se punkt 8 i minnesanteckningarna. 
 

 

-Vad var syftet med att iordningställa Lanna badgruva? 

Svar: Att ytterligare höja livskvalitén för medborgare i kommunen, öka kommunens 

attraktivitet för såväl medborgare som besökare. 

 

På kommunstyrelsens (KS) sammanträde 2013-01-08 beslutades att inleda 

utvecklingsarbetet/projektet med Lanna badgruva. KS beslutade vidare att finansiering av 

projektet ska ske genom försäljning av skogsfastigheten Västanås 2:1. 

 

-För vem iordningställdes badgruvan? 

Svar: Natur- och fritidsområdet vid Lanna badgruva iordningsställdes för medborgare i 

Lekebergs kommun samt besökare.  

 

-Är badgruvan positiv för kommunen? 

Svar: Ja, det är ett fint natur- och fritidsområde. Tyvärr har de senaste somrarnas problem 

sårat upplevelsen. Det finns utvecklingsbehov som omgående behöver tillgodoses inför 

badsäsongen 2016, främst för kommunmedborgarna i närområdet men även för besökarna. 

 

-Vad kostade satsningen (att iordningställa)? 

Svar: Investeringsutgiften uppgår till 3,1 mnkr. Kommunen sålde skog (Västanås 2:1) för att 

finansiera satsningen. Intäkterna uppgick till 3,7 mnkr.  

 

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

Svar: Kostnader för sommarens åtgärder såsom t.ex. stenar och farthinder ingick i 

utvecklingen av området och har således bokförts som investering, vilket innebär att de ingår i 

investeringsutgiften 3,1 mnkr (se ovan).  
 

I den årliga driften ingår städ, el, slamtömning, röjning av sly, gräsklippning, säsongsuppstart 

och stängning, löpande underhåll/reparationer, hantering av livbåten och tillsyn på 

helger/helgskötsel, förbrukningsmaterial, verktyg, bränsle etc. Det går åt ca 1,5 mån 

heltidsarbete av teknik- och servicepersonal utslaget på hela året. Driftsbudgeten om 150 tkr 

täcker kostnaderna som 2015 slutade på 80 tkr. 
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-Varför uteblev dialogen inför iordningställandet? 

Svar: Allmänheten bjöds in till ett möte för information och diskussion om utvecklingen av 

natur- och fritidsområdet Lanna Badgruva tisdag 19 mars 2013 kl. 18 på Hidinge skola. 

Politiker och tjänstemän deltog. Dialog skedde även i samband med Vinna-projektet, som var 

ett samarbete mellan Lekebergs kommun och Örebro kommun i Vintrosa/Lanna-området. 

Projektet tog fram en fördjupad översiktsplan. 

 

-Varför satsades det inte på Sannabadet istället? 

Svar: Det har gjorts, och kommer att göras, olika satsningar även på Sannabadet, som är av 

helt annan karaktär än Lanna Badgruva. 

 

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

Svar: En avveckling är inte aktuell. 

 

-Vad vill kommunen för medborgarna? 

Svar: Kommunen vill vara en attraktiv och utvecklande kommun att bo och leva i genom hela 

livet. 

 

-Vad har kommunen för ansvar vid ungdomssamlingar? 

Svar: Utifrån den fortsatta utvecklingen av området har en dialog inletts med 

Polismyndigheten i Örebro län och lokalpolisområdet där Lekeberg ingår. 

 

-Varför är belysningen på dygnet runt, året om? 

Svar: Så ska det inte vara, det ska lysa samtidigt som gatubelysningen. Det ska nu vara 

åtgärdat. 

 

 

 

 

Svar sammanställda i december 2015 av 

 

Wendla Thorstensson 
Kommunalråd (c), kommunstyrelsens ordförande 

 

Håkan Söderman 
Kommunalråd (m), ordförande Kultur- och bildningsnämnden  

 

Ewa Lindberg 
Kommundirektör 

 

Daniel Eriksson 
Kultur- och fritidschef 

 


