
Yrkande 
 

Vi socialdemokrater och vänsterpartiet vill att det nya badhuset skall ligga i centrala 

Uddevalla, p.g.a. lättillgängligheten. Det skall vara lätt och kunna ta sig till badet utan att 

behöva ta bil eller byta bussar. 

 

 Vi vill ge centrum ett lyft med ett nytt och modernt bad.  

 

Vi vill i första hand ha ett bad som en modern  mötesplats för bad, lek, motion och rekreation,  

där alla i Uddevalla är välkomna, en plats för alla åldrar.  

 

Vi vill att människor med funktionsnedsättning  skall känna sig extra välkomna och ges 

samma förutsättningar till bad, lek/äventyr, motion och rekreation som alla andra. En mycket 

hög tillgänglighet. 

 

Vi säger nej till att bygga en träningsbassäng på 50 meter p.g.a. en hög årskostnad  

 ca 6.5 miljoner kronor av våra gemensamma skattepengar utöver 25 meters alternativet. 

 

Vi vill att anläggningen skall ha en hög grad av energiåtervinning och en hög miljöanpassad 

byggteknik.  

 

Vi vill att lek, äventyr och träning skall vara avskilt från motion, rehab och relaxavdelningen 

 

 

Förslag till beslut 

Vi socialdemokrater och vänsterpartiet i Kultur och Fritidsnämnden föreslår 

kommunfullmäktige att besluta 

 

att ge kultur och fritidsnämnden i uppdrag att starta projektering av en renovering och 

tillbyggnad av nuvarande Walkersborgsbadet alternativt starta projektering av en ny 

badanläggning i centrala Uddevalla. 

 

att badanläggningen i första hand skall placeras på samma plats som nuvarande 

Walkersborgsbadet. 

 

att badhuset skall innehålla följande: 

- 25 meters sim och träningsbassäng 

- multibassäng med höj och sänkbar botten för bl.a. simundervisning, motion och 

rehabilitering 

- lek/ äventyrsdel med vattenrutschbanor.  

- relaxavdelning med bl.a. bubbelpool och bastu 

- utrymme för motion och styrketräning 

- hoppbassäng 

- kiosk och enklare servering av mat 

 

att investeringen skall uppgå till ca 250 miljoner kr 

 

att kompensera kultur och fritidsnämnden för den kostnads ökning av driften som en 

renoverad och tillbyggnad, alternativ ny badanläggning innebär. 

 

att ge kultur och fritidsnämnden i uppdrag att undersöka vilka förutsättningar som krävs för 

att hålla befintligt bad öppet under byggtiden.  

 

 

 


