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1 Mötet öppnas

 

2 Information från stadsfastigheter och fritidsförvaltningen

 

Analysvärden på vattenkvaliteten kopplat till duscharna

 

Nya vattenprover ska tas i duscharna för att få nya värden och resultat. Proverna ska tas mitt på dagen då det är
som mest aktivitet på anläggningen.



 

Stadsfastigheter vill ha synpunkter, tips och idéer från brukarna angående behov av att byta trapporna mot
havet

 

Ted vill använda brukarrådet som en panel för rådgivning i arbetet med att tänka nytt. Trapporna ut mot havet
slits av stormar och isbildning och med den konstruktion som idag håller fast trapporna i bottnen går trappstegen
lätt sönder då de vrids, då krävs det en smed för att laga trappstegen och tiden för åtgärd blir lång. Det är också de
trappsteg som ligger under vattenytan som slits hårdast och är svårast att reparera. Ted har bjudit in Jonas Lassen
från Lassen Construction som berättar om den konstruktion man gjort på Sibbarps kallbadhus och olika material
man kan välja. Halkskydd monteras antingen i form av gummimatta eller kokosmatta. Brukarrepresentanter kan
tänka sig två smalare trappor närmast bastun alternativt en bredare trappa. Hekajo menar att av säkerhetsskäl
kan det vara lämpligare med en bredare trappa. Ted tar med sig åsikter om att man kan ha en bred eller en
dubbelsidig trappa, både på herr- och damsidan.

 

Renovering av bastu

 

Under vecka 46 börjar man renovera en bastu. Man börjar med vedbastun på damsidan.

 



Renovering av dörrar

 

Ungefär hälften av de dörrar som renoverats har ännu ej kommit tillbaka. Samtliga dörrar ska renoveras över en
period av 3 år. Man har börjat med dörrarna på herrsidan och de skickas i omgångar till snickeriet. Vissa dörrar
kräver en omfattande renovering och andra kommer att bytas ut helt. En brukarrepresentant från damsidan
påpekar att några dörrar på damsidan ej går att stänga.

 

Spiskåpan

 

Spiskåpan är installerad berättar Marja-Leena.

 

3 Information från Hekajo

 

Sommaren har varit bra och trevlig trots regn, men det uppskattas vara den sämsta sommaren på 6 år på grund av
vädret. Antal bröllop har dock ökat på anläggningen.



 

Ventilationen har blivit mycket bättre, bland annat i omklädningsrummen. Det skapas även mindre kondens från
ventilationen än tidigare. Den är mer effektiv.

 

Det har installerats en ny ljusslinga på taket.

 

Badandet har ökat och går ständigt uppåt, Hekajo beräknar att man har ett fördubblat antal bad jämfört med
starten.

 

4 Brukarrepresentanternas synpunkter

 

Varför går det inte att byta trapporna mot havet så att det är två trappor närmst bastun och en trappa längst
bort från bastun relaterat till köbildning vintertid?

 



Trapporna ska bytas och Ted tar med sig åsikterna kring trappornas utformning. Brukarrepresentanterna tycker
även att det dröjde länge innan trapporna kom upp, vilket Kommunteknik förklarar genom att det krävs dykare
för att ta upp trapporna. Dykaren är intern från Kommunteknik, varpå datum för upptagningen beror på dykarens
arbetsbelastning. Ted ska lägga in ett fast datum för upptagningen av trapporna så att det lättare kan planeras att
ta upp trapporna i tid. Hekajo önskar trappor som man kan ta upp själv. Dock skulle sådana trappor inte kunna
vara för breda. De kan inte heller vara för lätta med tanke på de starka strömmarna.

 

Varför går det inte att ha vindskydd på trädäcket längst ut?

 

Tidigare beslut från Carola på Stadsfastigheter är att det inte ska finnas vindskydd på staketet längs med stenarna.
Dels kräver det underhåll, men framförallt anser man inte att det passar in i miljön och utseendet på
anläggningen.

 

Går det att flytta matplatsen till under tak?

 

Med en matplats under tak skulle man ha sämre översyn och därmed påverkas beslut för tillstånd och rättigheter
på försäljningen berättar Hekajo. Därmed är det inte lämpligt.



 

5 Övrigt

 

Felanmälan

 

Kommunteknik har nu regelbundet avstämning med Daniel och Hekajo angående felanmälningarna, vilket ska
förkorta handlingstiden. Det har fungerat bra menar Jonas och Per-Åke.

 

Byte av kokosmattor

 

Kokosmattorna överallt ska bytas inom kort.

 

Personalen

 



Brukarrepresentanterna vill framföra en eloge till personalen och menar att Hekajo rekryterat mycket trevlig och
duktig personal. Man upplever att det är god service och en ansvarstagande personal.

 

6 Fastställande av nästa möte

 

Nästa möte bestämdes till måndagen den 18 januari kl. 17.00.

Drivs med WordPress.

https://web.archive.org/web/20161012095127/https://wordpress.org/

