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Medborgarförslag om ombyggnad av Pontusbadets karbad till
Spaavdelning
Börje Larsson anför följande i ett medborgarförslag 2007‐10‐05.
Jag heter Börje Larsson och är en flitig nyttjare av Pontusbadets sim‐ och
bastuutbud. Jag vill, med anledning av den debatt som förts i företrädesvis
massmedia lämna ett medborgarförslag.
Bakgrund
Det har nu uppstått en situation där det allmänna samtalsämnet bland
besökarna, åtminstone på herrsidan, har varit det krav som kommit från
damsidan om att byta omklädnings‐ och duschutrymmen med herrsidan.
Detta har framförts med hjälp av massmedia och av en företrädare för den
ideella sammanslutningen Susannorna. Denna företrädare är välkänd, då hon
har ett politiskt förflutet, och tydligen nu nyttjar det nätverket, samt
massmedia, för att få detta till en jämställdhetsfråga.
Susannorna har en fast abonnerad tid onsdagar kl 1930‐2030, då dom avlöses
av vattengymnastik i en timme. Då är bassängen stängd för allmänheten som
disponerar omklädning och dusch till kl 20.00.
Det är en allmän mening bland oss herrar att det inte kan vara rimligt att byta
lokaliteter under nuvarande omständigheter. Enligt statistik, som är känd, så
är det de manliga besökarna som dominerar i Pontusbadet. På årsbasis är det
ca 5000 fler manliga besökare än kvinnliga. De ger ett dagssnitt på ca 20 fler
män än kvinnor. I går kväll (måndag 4 dec) kl 19.30 roade jag mig att räkna
antalet manliga besökare som fanns i Pontusbadets utrymmen för bad och
omklädning. Det var 65 herrar och i bassängen fanns det 30 herrar men blott
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8 damer. Hur många damer som befanns sig i deras dusch/omklädning är inte
känt …
Generellt kan sägas att det råder ett förhållande 1 dam på 5 herrar vad gäller
nyttjande av bassängen. Detta kan lätt konstateras genom besök i badhuset.
Den allmänna uppfattningen bland herrarna är att det inte är rimligt att
utifrån denna statistik göra en omflyttning till damernas lokaler. Vi är inte
emot att damerna ska få bättre utrymmen, men det ska inte ske på bekostnad
av herrarna som blir ännu mer ʺtrångboddaʺ än vad damerna är i dag.
Sättet att väcka opinion och få stöd för sina krav, är välkänt från politik och
andra områden. En ʺköra överʺ taktik där den politiskt ansvarige kan få svårt
att fatta rätt beslut, p g a det tryck som han, och i detta fall Mårten Ström,
utsätts för. Jag har ryktesvägen hört att de skall komma in en skrivelse till
kommunen angående förslag om byte av utrymmen, och i vissa fall halverad
vecka i alternativt Dam/Herrsidor. Detta är inget rimligt förslag utifrån den
besöksfrekvens som råder. Personalen i badet blir dessutom mer belastade
o s v.
Jag anser att det ska tas beslut om att förbättra badet för alla. Damernas behov
ska tillgodoses, men inte på bekostnad av att herrarna får det mycket sämre än
vad damerna har det i dag.
Förslag
Att kommunfullmäktige tar beslut om att förverkliga de planer och ritningar,
som fanns för ett antal år sedan, till förändring av karbadslokalerna som finns
i badhuset utrymmen. Dessa lokaler nyttjas ej i dagsläget och kan iordning‐
ställas som en spaavdelning. Där skulle bastu, bubbelpool, massage, dusch
och omklädningsutrymmen kunna iordningsställas. Detta skulle ge ett lyft för
hela Pontusbadets verksamhet och säkert bli en lönsam affär. Dessutom skulle
mångas krav på en utveckling av badet, som t ex denna lokalfråga för
damerna, tillgodoses.
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Kommunfullmäktige beslutar att
-

tillåta att medborgarförslaget får ställas

remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
_____
FRITIDSNÄMNDENS YTTRANDE
Pontusbadet togs i drift år 1957 och var med den tidens mått ett av de
modernaste baden i Sverige. Badet har genom åren varit en populär och
välbesökt anläggning med goda besökssiffror.
Under åren har ett flertal olika förslag diskuterats för att ytterligare
popularisera Pontusbadet, bl.a. förslagsställarns idé om att bygga om
karbadsavdelning till en relaxavdelning. Förslaget är i högsta grad aktuellt
fortfarande och kommer aktualiseras inom de närmsta åren. Relaxavdelningen
skulle innehålla omklädning för damer och herrar, olika sorters bastu,
bubbelpool, massagepool, solarium och servering med fullständiga
rättigheter.
För närvarande pågår ett arbete med att ta fram ett förslag som innebär att
damavdelningen byggs ut och moderniseras för att kunna möta de krav som
ställs av våra badgäster. Förslaget påverkar inte herrarnas avdelning i någon
nämnvärd omfattning, utan ytorna tas ifrån förråd och trapphus.
Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
-

ovanstående yttrande får utgöra svar på medborgarförslaget.

Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta
i enlighet med fritidsnämndens förslag.
_____

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige

2007‐06‐18

150

321

Kommunstyrelsen

2007‐06‐04

128

295b

Arbets‐ och personalutskottet
deckf23d
Annika Eriksson yrkar dels bifall till arbets‐ och personalutskottets förslag,
dels att kommunstyrelsen, som tillägg ska påpeka att ansökningar om
serveringstillstånd enligt alkohollagen handläggs i särskild ordning.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets‐ och personalutskottets
förslag.
Annika Eriksson reserverar sig mot beslutet.
_____
Annika Eriksson (mp), Jonas Brännberg (rs) och Börje Lööw (v) yrkar dels
bifall till kommunstyrelsens förslag, dels att kommunfullmäktige, som tillägg
ska påpeka att ansökningar om serveringstillstånd enligt alkohollagen
handläggs i särskild ordning.
Mårten Ström (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar att
-

ovanstående yttrande från fritidsnämnden får utgöra svar på
medborgarförslaget.

Annika Eriksson (mp), Jonas Brännberg (rs) och Börje Lööw (v) reserverar
sig mot beslutet.
_____
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