Synpunkter - Lanna badgruva - Samråd 2015-10-19
Alla gruppers samtliga synpunkter återges ordagrant i denna sammanställning.
De är kategoriserade utifrån rubriker satta av kommunens tjänstemän.
Syftet med kategoriseringen är att underlätta läsning och analys av resultatet.
Synpunkter som lämnats mer än en gång är rödmarkerade och antalet redovisas
i parantes efter. Ingen synpunkt är raderad.

Hinder
Antal besökare
Kommer för mycket folk (upp till 500 personer).
Tonårsgäng
Oljud
Oljud (buller, musik)
Hög musik
Högljudd musik. Störningar.
Hög musik (har med PA-anläggningar och små kraftverk) (3)
Omöjligt/svårt att sova
För avskiljt
Nedskräpning och förstörelse
Besökare smutsar ner, förstör, droger, bilar, hastighet, eldar...
Nedskräpning (4)
Förstörelse
Äcklig nedskräpning
Skadegörelse (2)
Nedskräpning
Nedskräpning
Skadegörelse
Tomter används som toalett/soptipp/grillplats
Grillar lämnas
Soptunnor slängs i vattnet
Privata soptunnor används av badarna
Ved stjäls
Skadegörelse på privata staket
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Kommunen
Kommunens ansvar ifrågasätts (förändring sedan tidigare). Oansvarigt.
Trovärdigheten för kommunen skadad
Boende överkörda
Vad vill kommunen för egna invånare kontra andra?
Bord, bänkar och papperskorg ställda innanför staket
Lokalbefolkningen drabbad
Lanna-borna går inte hit själva/backar
Lokalbefolkningen känner sig obekväma (svårt att få plats)
Lokala barnfamiljer skräms bort
Otrevlig stämning
Totalt kaos
Ordningsstörning kvällar och helger
Total respektlöshet för de boende
Spring över tomter
Alkohol och droger
Fylla
Säkerheten
Säkerheten
Rasrisken?
Stor olycksrisk
Livbåt/boj används fel/missbrukas (2)
Livräddningsbåt används till annant. Säkerhetsrisk.
Marknadsföring
Kommunen använt som PR
Turistbroschyr var starten till allt elände
Skötsel och underhåll
Fulla soptunnor - för små
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Trafik och parkering
Situationen medför mer trafik + busåkande
Trafikskylt borttagen, medför ex. att man åker fel väg
Trafik
Bussförbindelse
Parkeringen full, ej bilar långt in
Buskörning (3)
Buskörning
Ökad trafik på närbelägna vägar
För lite parkeringsplatser
Bilar överallt (även på privat mark)
Höghastighetsåkning på bil- och cykelväg
Klipper sönder staket och kör in med bilar
Stenarna behövs på sommaren med är i vägen för Valborgmässofirandet
Bad och bryggor
För liten strand

Möjligheter
"Öppettider"
Stäng/"Avveckla"besvär ex. bom.
Stänga av under del av dygnet (2)
Belysning
Belysning runtom och parkering + spår
El-ljusspår (2)
Elljusspår
Vuxennärvaro/personal
Vuxna som är på plats/rör sig ex. "fältare" (2)
Personal/Badvakt (3)
Motionsslinga
Motionsspår kortare
Badvakter
Utegym (2)
Tillsyn - Polis
Utegym
Väktare
Badvakter
Behov "vuxenstöd" ex. "fältare"/säkerhetsrisk - ungdomstillhåll - oro
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Säkerhet
Bättre resurser från polisen
Bättre säkerhet
Marknadsföring
Förändra marknadsföringen
Skötsel och underhåll
Hålla mountainbanan öppen så den inte växer igen
Fler soptunnor (2)
Sommarjobbare som städar, även helg
Bidrag till skötsel av Korsgatan
Vattenkvalité, rening, mer prover (kontroll). Offentliggöra resultaten.
Mer/fler soptunnor/sophämtning. Fågelsäkra soptunnor.
Dörrstängare på toalettdörrarna (så de inte står öppna)
Trafik och parkering
Skyltning (3)
Skyltning
Infart från gamla E18
Staket för att stoppa fordon att komma nära vattnet (rasrisk?)
Ingen möjlighet att parkera på de stora gräsytorna
Maxtid t.ex. 5h
Campingförbud
Placering av busshållplats
Skyltning för att förbättra cykelväg
Begränsa genom stenar
P-avgift (se på Sannabadet)
P-vakter
Vägbom (2)
Begränsa parkeringarna
Bommar vid överfartsvägen
Begränsa gräsklippningen (klippt gräsmatta = P) (3)
Klipp inte ängen
Bad och bryggor
Trappa vid bortre änden så att badet kan nyttjas från flera håll (2)
Flytbrygga i mitten med litet hopp
Fler bojar (livräddningsutrustning)
Boll och lekyta där brasan är
Bra bad
Trevligt med tillgänglighet
Brygga (U) för barn
Någon form av stege upp för klipporna
Göra stranden större
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En grupp redovisade under andra rubriker än "hinder" och "möjligheter".
Följande angavs under deras rubrik "för":
Badplats, Samlingsplats, Träning, Cykel, Hundpromenader,
Vackert, Nära, Handikappvänligt, Bussförbindelse, Gratis.
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