Uppföljningsmöte – Lanna badgruva
Tisdag 5 april 2016 kl. 18.30-20.30
Matsalen, Hidinge skola
Närvarande:
Ca 40 kommunmedborgare
Daniel Eriksson, kultur- och fritidschef
Mats Turesson, teknisk chef
Annika Laestadius, lokalpolisområdeschef, polisintendent
Per Örtgård, områdespolis, inspektör
Carl-Magnus Rozenbergs, områdespolis, inspektör
Wendla Thorstensson, kommunstyrelsens ordförande (c)
Håkan Söderman, ordförande Kultur- och bildningsnämnden (m)
samt fler förtroendevalda

1. Mötet öppnas. Syftet är att följa upp samrådet den 19 oktober. Närvarande
representanter från kommunen, Daniel Eriksson och Mats Turesson samt från Polisen,
Annika Laestadius, Per Örtgård och Carl-Magnus Rozenbergs, presenterar sig.
2. Modell för kvällens möte (SKL):
Information - För att kunna bli delaktig behöver man information.
Konsultation - Innebär att få medborgarnas respons/återkoppling på analyser, förslag,
alternativ, till exempel möjlighet till att ta ställning till vilket alternativ man tycker ar
mest lämpligt att genomföra (inkl. medborgares synpunkter).
Dialog - Medborgarna ges möjlighet att i olika former möta andra för att föra dialog
om olika frågor som rör samhällets utveckling.
3. Utvecklingsplanen för Lanna badgruva
Utvecklingsplanens ambition och syfte är att ”Lanna Badgruva ska vara ett
avkopplande och lustfyllt rekreations- och fritidsområde med hög tillgänglighet för
kommunens medborgare och besökare i alla åldrar samtidigt som boendemiljö och
trivsel för medborgarna i Lanna/Hidinge ska värnas.”
Två viktiga spår i den fortsatta utvecklingen:
- Fortsatt utveckling av hela badgruveområdet.
- Komma tillrätta med förstörelse och buskörning etc. i samarbete med Polisen.

Hela utvecklingsplanen är ett separat dokument.
Konsultation kring följande delar i utvecklingsplanen:
- Ny parkering från norra sidan? Flertalet av deltagarna tyckte att det kunde vara en
idé om den nuvarande parkeringen togs bort.
- Flytbrygga i mitten med litet hopp. Flertalet tyckte inte det.
- Boll och lekyta (där brasan är). Flertalet tyckte att om det nu skulle etableras något
alls så var volleybollplan att föredra.
- Brygga (U-form) för barn. Flertalet tyckte det var en god idé.
Kompletterande synpunkter:
- Farthindren behöver lagas.
- Hastighetsskylt behövs.
4. Dialog med Polisen
Polisområdeschef Annika Laestadius redogör för polisens uppdrag enligt Polislagens
2 §; förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet, utreda och beivra brott
samt övervaka den allmänna ordningen och säkerheten. För att lyckas med detta krävs
samverkan med ”övriga samhället” såsom exempelvis, kommun,
frivilligorganisationer och medborgare.
Vid Lanna badgruva har tre problem identifierats; ”buskörning”, ofredande genom att
spela hög musik samt skadegörelse. Detta ska Polisen försöka beivra genom
förebyggande insatser.
Polisen och kommunen kommer att samtala kring hur man kan försvåra för
buskörning.
5. Deltagarna delas in i tre grupper och samtalar med Polisen.
6. Kontaktuppgifter direkt till områdespoliserna:
calle.rozenbergs@polisen.se, 070-3210175
per.ortgard@polisen.se, 072-2237946

7. Ansvar och roller:
Polisen - Polisiära ärenden.
Tipsa Polisen: 114 14 (eller ta direktkontakt med områdespoliserna)
SOS: 112
Lekebergs kommun - Skötsel och underhåll.
Felanmälan (t.ex. nedskräpning, saker som gått sönder/förstörts):
0585-487 00, www.lekeberg.se/synpunkter
8. Daniel, Mats och Annika tackar och avslutar mötet

/Daniel Eriksson

