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Orlundens badplats.
Det har framkommit flera klagomål och kritik från allmänheten om placeringen av den nya bryggan
vid Orlundens badplats. Det sas från början att de två stenbryggorna skulle tas bort för de var svåra
att underhålla, nu ligger de kvar där, den ena försedd med skylt att det är grunt vatten och farligt att
dyka från, den andra har ingen skylt , är det då ofarligt att dyka från den? Som turist skulle jag
uppfatta det så. Gör något åt detta innan en olycka inträffar, det är lika grunt vid den omärkta
bryggan. Sen kunde Ni ha lagat den ena pontonen på den gamla träbryggan så hade Ni sluppit alla
synpunkter på placeringen av den nya bryggan, innan hade badplatsen en naturlig inramning med de
två bryggorna med 25m avstånd emellan, nu liknar badplatsen mera en småbåtshamn med de tre
bryggorna. Tror inte att (s) vinner några röster på det sätt som Ni håller på att förstör och förfular vår
landsbygd. Före detta badare
Karl

Handläggare
Inom kommunen finns 6 stycken kommunala badplatser där vi ser till att det finns bryggor, toaletter,
livräddningsutrustning och att man regelbundet gör vattenanalyser, att det görs dykarbesiktning
samt sköter städning och renhållning. I år har en stor satsning gjorts på badplatsen i Orlunden med
bl.a. nya bryggor, bänkar och bord. Vid placeringen av nya bryggor har vi prioriterat säkerhet och
funktionalitet. Den gamla lösningen med en träbrygga i förlängningen av den ena betongbryggan har
skapat säkerhetsproblem genom att vattendjupet är så varierande i sjön samt att isen flyttar
betongblocken. Lösningen med en brygga som utgår från stranden gör att vi slipper kläm- och
halkrisk. Precis som när vi tvingades ta bort hopptornet för några år sedan måste vi ta hänsyn till
säkerheten först och främst.
Tanken från början var att ta bort betongbryggorna men vi har valt att avvakta eftersom blocken
kunde flyttas på plats samt att bryggorna blir ett skydd som förhindrar att växtlighet ”krymper”
stranden.

Med vänlig hälsning
Stefan Mårtensson
Fritidschef

