
Vendelbadet, möte 2019-11-26

Frågor
Vi vill att en oberoende firma gör en analys och en kalkyl på 
kostnader. Det låter överdrivet och inte helt undersökt.

Varför har inte en projektering för underhåll/renovering gjorts tidigare? Kommunen måste ju 
ha känt till att beslut var i dåligt skick! Det här går att lösa på ett år, om kommunen har viljan!
Saknas det underhållsplan/byggnadsvårdsplan eller efterföljs den inte? Låter allvarligt med 
tanke på dyrbara kostnader/investeringar. Satsa inte allt på tätorten Tierp!

Har kommunen inga försäkringar för såna här situationer?

Badet har  funnits i Örbyhus sedan 50 år tillbaka. Man underhåller en 
byggnad, men nu är det dax för Vendelbadet - vi vill kunna bada där 
50 år till! 

Varför har det inte funnits någon kontroll på kommunens verksamheter inte bara badet utan 
fiberdragning, snöröjning, avverkning, grönområden? Badvakter  vid naturebaden
Vad kostar crosshallen varje år? Mer värd än ett utomhusbad för våra ungdomar? Varmt vatten 1/gång per vecka minst
Vad skulle solceller kosta att ha? Relining
Varför tror ni att ni vinner på att inte underhålla det som finns istället för att det ska bli såhär 
och bara skjuta undan svaret på andra när det fortfarande är ert ansvar att behålla/underhålla 
alla i kommunen och inte bara vissa delar? Idrotshall, bad och omklädning en lokal
Varför har det inte funnits någon kontroll på kommunens verksamheter inte bara badet utan 
fiberdragning, snöröjning, avverkning, grönområden? Fik
Kan budgeten omprioriteras, tex med andra byggnader som ska göras till förmån för 
Vendelbadet?

Engagera lokala entreprenörer och ta hjälp av deras expertis. De 
jobbar med hjärtat och kommer att göra det "stora" extra

Hur kommer det sig att man undviker att underhålla så som man skall ang. Örbyhus bad, 
skola, förskola, äldreomsorg, sporthallen?

Viktigt att utomhusbadet får finnas kvar - alla åldersgrupper nyttjar 
badet, det främjar befolkningens hälsa och motverkar stillasittande.

Varför lägger man ner så mycket pengar på utsmyckning/utseende osv istället för funktion?
Kommunen och lokala handlare tjänar på att det kommer hit besökare 
från andra kommuner

Hur lång tid tar det ang. bygglov att få ang att riva resp. bygga ny simhall? Beachvolley med sand
När får vi nytt Vendelbad? Avgränsad del för fotboll
Hur mycket pengar var avsatt för den planerade renoveringen vintern 2019? Kan de 
användas för nybyggnad? Bättre utbud och upprustning av caféet

Ishockey kostar väl inte kommunen något mer än vattnet? (Den sköts väl på frivillig basis!)
Bättre utomhusscen, satsa på kulturevenemang, utomhuskonserter, 
festival

Vad får vi skattebetalare i Örbyhus? Vi anser att alla investeringar görs i Tierp. Olika träningsaktiviteter, vattengympa, yoga

Kan det ordnas möte med ortens alla föreningar och företag för att komma fram till en bra 
plan för de kommande somrarna?

Satsning på sportcentrum med inomhusbassäng på 25 m som byggs 
ihop med idrottshallen. Använd ytan där minigolfbanan är för att ta så 
lite av gräsytan som möjligt

Om det framöver inte finns någon inomhusbassäng, vart ska elever få simundervisning? Stort 
antal elever då det finns 2 skolor i iområdet - ska elever slussas i bussar? Inte något 
miljötänk. Lektionstid går till transport?! Renovera och bygg ut idrottshallen med läktare
Barn och unga kommer inte att åka till Vendelbadet för att bada i inomhusbassängen, risk 
finns att det kommer att hända andra saker. Vad finns att erbjuda? Flytta gymmet från IP till sportcentret
Vad händer med stenbrottet när alla ungdomar sticker dit? Det är jättebra nu när några få är 
där, men håller det för fler? Nedskräpning, risker m.m. Cykelväg runt Gyllby, farlig kurva vid Labboavfarten samt till Slottet

Kan en dialog föras med våra barn/ungdomar?
Tydlig skyltning vid stationen, besökare är nollställda och ve tinte vart 
de ska

Vad finns det för ungdomar att göra i Vendel och Tobo? (ingenting) Måla tunneln vid stationen, mycket ogästvänligt just nu
Kommer sommarkortet kosta lika mycket även om det bara finns en liten inomhusbassäng? 

Fortsätt trottoaren hela Bruksvägen ut mot 292:an

Kommer sommarkortet kosta lika mycket även om det bara finns en liten inomhusbassäng? 
Kommer ni stänga inomhusbadet i sommar om det blir för många barngäster?

Se över säkerheten från stationstunneln, finns inget övergångsställe 
eller trottoar, som binder ihop cykelvägen tlil skolan. Spegel så bilister 
kan se i kurvan.

Var ska våra barn vara sommartid och vart ska simundervisning bedrivas om ni lägger ner 
baden? På våra bad finns barn från Örbyhus Tobo Vendel och allt däremellan samt att det 
kommer folk utifrån sommartid. Örbyhus ungdomar behöver också aktiveras och ha ett ställe 
att vara på. Ny hockeyrink
Sommarlov: Kan man sätta upp någon form av vattenlek? Fler duschar? Temporära pooler? 
Sliders? Göra fint runt ån, rensa runt ån gör snyggt

Man talar om förebyggnade arbete för barn/unga/vuxnas hälsa, både 
psykisk och fysisk. Hur kan ni då ens överväga att ev. lägga ner en så 
viktig och fin samhällsfunktion?

Medskick
Hörde på radion hur man planerar utveckling och byggnation av både 
sim och sporthallen i Uppsala och dess delar

Vi behöver bygga nytt omgående innan det gamla ramlar ihop
Tierps slogan "I Tierp är allt möjligt" - vi hoppas detta gäller även 
bevarandet av vår fina sim/badanläggning och sporthallsutbyggnad

Inomhusbassäng minst 25 m lång

Badet har så många viktiga funktioner: man umgås över 
åldersgränser, man tränar/motionerar/leker och får bättre hälsa, Alla 
som besöker badet besöker även affärer/butiker/restauranger vilket 
gör att dess akan fortsäta sin verksamhet i cenrum till förmån för 
medborgarna

Utomhusbassäng min 50 m lång
Badet är viktigt då vi  i närområdet har så långt till naturliga 
badplatser (alla kan inte bygga egen pool)

Hopptorn 1 m svikt, 3 m svikt/hopp
Utbyggnad av vår mycket välbesökta sporthall är också viktig för alla 
och all idrott som utövas där

Bygg ihop bad och sporthall, komplettera med ett hälsocafé, samlingssal och läktare. Fina 
grönområden som inbjuder till rörelse utanför.  

Erbjuda sommarkurser i samarbete med lokala företag, tex 
programmeringskurs, fotokurs, vandringskurs, fågelskådning etc

Vuxna tycker att barn och ungdomar rör sig för lite - om vi inte har en sysselsättning kan vi 
börja spela krigsspel 12h i streck. Det bidrar till psykisk ohälsa och kriminalitet. 

Ett sportcenter med stor utebassäng (50m och hopptorn), 25 m inne, 
barnpool ute och inne, stor idrottshall, gym, kiosk/café året runt

Investera också i gångväg till Vendelsjön och slottet - rusta upp den badplatsen också!

En stor satsning på kommuninvånarnas hälsa. Tänk om Tierp kunde 
bli en kommun som ser till att ta hand om sina invånare och värnar 
om deras hälsa, från födelse till död

Måste hitta lösning till att bassängen kan hållas öppen i sommar Nödlaga ute så den håller i 2-3 år



Samhället blir levande och man kan lära sig simma

Bygg nytt inomhusbad intill sporthallen med generösa öppningsbara 
ytor mot grönområdet så det kan ersätta utebadet de första åren, med 
50 m bassäng

Sommar - inträdesbiljett till Aspen och tågbiljett. Bygg ny utebassäng där den gamla ligger, inom 5 år
Sälj crosshallen och få in pengar istället för att betala för ett tomt skal som inte kan användas Nybyggnation av inne kräver minst 25 m

Sälj Tierps arena, eller er del i den - miljövidrigt och fel ideal.
Bygg ihop bad med sporthallen, läktare byggs även i sporthallen så 
att det blir modernt sportcentrum

Se över möjligheten att renovera utomhusbassängen, "billigare" och omgående
Bättre kök med matlagnings- och bakverksamhet, måste finnas så att 
det kan drivas en ordentlig caféverksamhet

Svårigheter finns att hänvisa barn och unga till naturbad. Små barn kan inte vara eller ta sig 
dit. Det är och förblir viktig samlingsplats för örbyhusbor i alla åldrar
Vi upplever att mycket gjorts i Tierp, men inget här! Som sades på mötet, 5 år utan utebad är för lång tid
Satsa även på cykelvägen mellan Tobo-Örbyhus, gärna även till slottet och Husby Vendelbadet är en av anledningarna till varför jag flyttade hit
När ni diskuterar Vendelbadets utomhusbassäng, se det inte som en möjlighet att ha det 
stängt en enda sommar - hitta en lösning för att öppna det sommaren 2020!

Sunda aktiviteter sommartid som når alla åldrar och alla 
samhällsklasser

Vendelbadet är otroligt viktigt för orten och måste bevaras!
Utebadet nås av alla - de utan bil, de som inte kan åka bort för 
aktiviteter

Bygg ett nytt utomhusbad på grusplanen bredvid sporthallen. Barn och ungas sunda aktiviteter lokalt är i många fall utebadet

Inomhusbadet bör vara öppet även på söndagar
Att stänga utebadet slår hårdast mote de som inte kan ta sig själva till 
hav och sjö

Ha badet öppet på söndagar när oflk är lediga

Utebad finns inte i närheten. Inomhusbad finns i Tierp och Uppsala, 
Aspen är jättefint så om jag ska bada inne åker jag dit. Utebadet är 
det som ska prioriteras

Sätt skopan i backen nu! behövs inte 4-5 år
Finns inget annat utomhusbad i närheten vilket lockar folk på 
somamren. Detta gynnar orten både ekonomiskt, folkmängd.

Det blir katastrof om vi inte har ett bad i sommar. Innebassängen räcker inte på långa vägar. 
Vi har inga alternativ, Aspo är för litet och dyigt. 

Bygg ihop med idrottshallen och passa då på att bygga läktare, vi har 
ett framgångsrikt innebandylag

Ny pool för inomhus och utomhusbruk, med dörrar/tak som kna öppnas. Gärna 
sammanbyggd med sporthallen (sportcentrum) Innebad bör rustas och förlängas

Det är viktigt att beslut tas snart och att information går ut till alla!
Ta inte bort mer ifrån vår ort, satsa på barnen så bygger vi en bra 
framtid

Viktigt att lokala företagare med kompetens för att vara med och bestämma

En mycket bra idé att bygga nytt innebad innan man lägger ner det 
gamla och samtidigt renoverar/bygger nytt utomhusbad. Om utebadet 
stängs 5 år kommer besöksantalet till innebadet at sjunka då det inte 
finns utrymme för särskilt många där. Blir det då inte ett 
beslutsunderlag för nedläggning? Vikande besöksantal är ju ett 
faktum i det läget. 

Sportcentrum med ändamålsenliga golv och läktare för Örbyhus alla ungdomslag

Om det ska byggas nytt bad kan man kanske ta upp de gamla 
planerna med att bygga ihop simhall och sporthall, och även bygga 
läktare i sporthallen

Inomhusgym som kan nyttjas av både badet och sporthall

Bygg ihop sporthall och simhall till nytt sportcentrum. Ha både inne 
och utebadet öppet i säsong under tiden, så vi kan få läktare till våra 
barn och ungdomar som sportar och rör på sig och vi föräldrar och 
syskon kan titta på våra barn utan att ha livet som insats = trångt och 
risk att få bl.a. bollar i ansiktet i nuläget

50 m bassäng både ute och inne
Omedelbart se över möjligheten att driva badet med visst underhåll i 
väntan på nybyggnation 

Varmbadsbassäng inomhus Bygga sportcentrum samt nybyggnation av ute och inomhusbassäng

Större bastu och fler duschar

Slopa både baden inne och ute - bygg nytt ute och inne liknande 
Friends arena med glasytor som kan öppnas under sommaren och 
rörligt tak = behov av att bara sköta ett bad. Badet skulle användas 
både sommar och vinter. Nya omklädningsrum kopplade till badet. 

Flera skåp i omklädningsrummet och större utrymmen

Jag ser en större vikt att bygga ihop inomhusbad med sporthallen - 
blir ett sportcentrum med 1) nytt innebad med 25 m, 2) uppfräschad 
sporthall med läktare, 3) konstgräsplan utanför spo rthallen. Utebadet 
kan bara nvändas i 3 månader om året så folk förblindar sig på 
utebadet. All in som gäller.

Billigare årskort (då kommer fler)
Se över när det ska vara öppet och extra varmt - behövs fler 
öppettider.

Badet betyder oerhört mycket för samhället - vore en katastrof om det stängs för all framtid! Inomhusbadet måste vara öppet alla dagar i sommar!
Tänk på alla boende i framför allt Örbyhus (både unga och gamla) - vi behöver alla röra på 
oss inom olika områden Vi är nöjda med det som är - inget nytt, flashigt bad


