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MOTION, svar på motion om simstranden och allaktivitetshuset i Vägvik

Tekniska nämnden 36 14 05 2020
Kommunstyrelsen 104 15 06 2020

Tekn n. § 36 Vägmästare Mikael Back:
fornamn.efternamn(at)malax.fi, tel. 06 347 7111

Folkhälsan i Petalax och fullmäktigeledamöterna Ann-Helene Ståhl, Iris Bäck-
Sjökvist och Elin Bjurs har lämnat in en motion gällande Vägvik badstrand.
Badstranden och allaktivitetshuset i Vägvik ägs av Malax kommun och sköts
både av kommunen och delvis av Folkhälsan i Petalax på talko.

Arbetsgruppen i  Petalax har genom Kristina Vesterback också lämnat  in en
skrivelse om skötseln av stranden.

Folkhälsan påpekar att möjligheterna att sköta allt underhåll  på talko inte är
möjligt och därför har skötseln de senaste åren varit undermålig. Föreningen
har lämnat en lista på saker som man anser att borde skötas av kommunens
vaktmästare (fastighetsskötare.) De allra flesta sakerna sköts redan av kommu-
nen:

‒ Skräptunnorna  har  ställts  fram på  våren  efter  uppbevaring  i  Bockören,
nödvändiga reparationer har utförts på byggnaderna.

‒ Bryggor och stegar har skötts från tekniskas sida.
‒ Dykningar har utförts fören simskolan startar, detta har utförts kontinuer-

ligt de senaste fem åren.
‒ Gräsmattan klipps enligt de intervaller som förekommer på andra ställen i

kommunen, av en entreprenör
‒ Tömning av slambrunnen sker vartefter nivåvakten alarmerar, alarmen går

till vaktmästaren.
‒ -Harvning av stranden har även utförts.
‒ Uteduschen är byggd så att vattnet går genom en blandare, är båda dusch-

arna i bruk så sjunker trycket.

Redan 2013 har enskilda personer i Petalax framfört åsikter om att badstranden
i Vägvik ska flyttas. På Folkhälsans möte den 9.10.2013 konstaterades att före-
ningens styrelse inte ställer sig bakom förslaget, det skyddade läget är ypperligt
för en badstrand, men det föreslogs att vattenkvaliteten på ett eller annat sätt
måste förbättras. Kommunen utförde muddring av ett område på ca 3000m²
vårvintern 2014.

För att underlätta vattenströmningen vid den befintliga simstranden, har inlop-
pet breddats, på den norra delen där hopptornet nu är beläget. Grävning har ut-
förts mellan stranden och hopptornet vintern 2020 och ifall vattendjupet är till-
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räckligt kommer hopptornet att flyttas närmare land för att vattenströmningen
ska bli bättre.
I och med att vattenområdet är grunt på en stor areal, är det inte relevant att ut-
föra större muddringar, när tidsaspekten mellan varje muddring tydligen för-
kortas år från år.

Provtagningen av vattnet kommer i år att påbörjas i månadsskiftet maj/juni.

Folkhälsan har i sin motion föreslagit att man flyttar badstranden längre ut.  
Tekniska nämnden har vid budgetbehandlingen hösten 2019 diskuterat att bad-
stranden flyttas till den norra sidan 2022. I den av kommunfullmäktige godkän-
da investeringsplanen finns dock inga budgetmedel med.

Kan därmed avslutningsvis konstateras i enlighet med ovan att kommunen skö-
ter om stranden och att en eventuell flytt av stranden eller muddring inte är ak-
tuell i dagsläget.

Bilagor:
- Motion  Elin Bjurs m.fl.
- Skrivelse från Arbetsgruppen i Petalax

Vik. tekniska direktören John Södergrans förslag:
Tekniska  nämnden  föreslår  för  kommunstyrelsen  att  ovanstående  beredning
ges som svar på motionen och föreslår att motionen förklaras slutbehandlad.

Beslut:
Tekniska nämnden beslöt enhälligt föreslå för kommunstyrelsen att ovanståen-
de  beredning  ges  som svar  på  motionen,  dock  med  ett  tillägg  att  tekniska
nämnden har för avsikt att i sitt budgetförslag 2021 beakta planeringskostnader
för en eventuell flytt av badstranden. Med detta föreslår tekniska nämnden att
motionen förklaras slutbehandlad.
_________

Kst § 104 Kommundirektör Malmsten:
Tekniska nämnden har berett svar på motionen. I tekniska nämndens redogö-
relse konstateras i enlighet med ovan att kommunen sköter om stranden och de
allra  flesta  frågor  kring underhållet  som lyfts  i  motionen ombesörjs  redan i
dagsläget av kommunen. 

Frågan om en eventuell flytt av stranden är däremot svårare. Innan ställning tas
till  en flytt,  behöver frågan utredas om en flytt  av stranden längre ut skulle
medföra förbättrad vattenkvalitet. 

För att underlätta vattenströmningen vid den befintliga simstranden, har inlop-
pet breddats, på den norra delen där hopptornet nu är beläget. Grävning har ut-
förts mellan stranden och hopptornet vintern 2020 och ifall vattendjupet är till-
räckligt kommer hopptornet att flyttas närmare land för att vattenströmningen
ska bli bättre.
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Det återstår därmed att se hur det som redan gjorts påverkar vattenkvaliteten
och huruvida ytterligare åtgärder i form av en flytt kan hjälpa. 

Tekniska nämnden nämner i sitt beslut att den har för avsikt att i sitt budgetför-
slag 2021 beakta planeringskostnader för en eventuell flytt av badstranden, och
frågan kommer därför att aktualiseras igen under hösten. 

Någon summa för planeringskostnader finns i dagsläget inte nämnd och ställ-
ning tas till budget 2021 som helhet under hösten 2020.

Bilagor:
- motion
- skrivelse från Arbetsgruppen i Petalax och Folkhälsan

Kommundirektör Malmstens förslag:
Kommunstyrelsen avger ovanstående beredningar som svar på motionen och
föreslår att fullmäktige förklarar motionen slutbehandlad.

Beslut:
Godkändes.
_________ 

Kfge § 51 Bilaga.

Beslut: 
Förslaget godkändes. 
_________


