
Styrelsens yttrande angående motion om åtgärder vid badet. 

 

Beskrivningen av bakgrunden till motionen stämmer till viss del frånsett att förslaget i 

nuvarande form aldrig tagits upp i styrelsen tidigare. Däremot har ett liknande förslag 

diskuterats som enligt förslagsställarnas egna uppskattningar skulle kosta ca 20 000 kr att 

genomföra men som man själv därefter prioriterade ner. 

Förslaget togs åter upp till styrelsen 2018-08-18 och avvisades då mycket riktigt av styrelsen 

med följande motivering: 

”Styrelsen bedömer att för en övervägande majoritet av föreningens medlemmar finns en 

stark önskan om att behålla områdets nuvarande prägel av en enkel naturhamn och 

badplats. Området bör därför inte på något sätt anpassas för att attrahera utomstående 

gäster på samma sätt som tex Hällarna eller Lunger utan fortsätta att andas en prägel av 

lokalt rekreationsområde för oss själva och boenden i byn. Befintliga ytor klipps och hålls fria 

från nässlor men inga övriga åtgärder i form av grävningar eller utfyllnader genomförs.” 

Styrelsen står fast vid den åsikten även angående förslaget i motionen och har även följande 

kommentarer till övriga delar i förslaget. 

Styrelsen delar helt förslagsställarnas uppfattning om att området bakom badhytter och toa 

sedan en tid tillbaka ser helt bedrövligt ut med diverse bråte som kommit i dagen. Men även 

baksidan på toa och omklädningsrum har blivit mer synliga efter att det mesta av 

vegetationen troligtvis av rent misstag skalats bort helt.  

Vi delar även uppfattningen om att den gräsyta nära stranden som varit beväxt med i 

huvudsak ogräs och brännässlor under de senaste åren borde ha åtgärdats för länge sen 

framför allt om det verkligen fanns ett behov av större grönyta. 

Vi håller även med om att utsikten från kullen ut mot söder bör bevaras i någon form. 

Vi anser däremot inte att förslaget att fortsatt hålla borta vegetationen i området bakom toa 

och omklädningsrum är lämpligt. Man behåller ju därmed den bedrövliga utsikten från badet 

in mot baksidan av omklädningsrum och toa och övrig bråte på marken. 

Vi anser även att förslaget att förlägga en plats för dumpning av schaktmassor i området är 

särskilt olämpligt. Förslaget skulle troligen medföra att området under långa perioder 

kommer att bestå av frilagd jord under arbete av någon??  

 

Styrelsens yrkar därmed avslag på motionen och föreslår i stället följande åtgärder: 

• Befintlig gräsyta intill stranden iordningställs (redan inplanerat sedan förra hösten) 

Det behövs en mindre mängd jord för såbädd som kan slutföras tidigast under 

augusti pga fuktbehovet vid nysådd. Under sommaren kommer ytan att klippas 

regelbundet för att hålla borta brännässlor och ogräs i stort. Ansvariga för arbetet är 

hamn o bad gruppen. 



• På den övriga delen av området, dvs bakom omklädningsrum och toa, anser vi att 

markens beskaffenhet kan passa bra för en välskött skogsdunge.  

Dungen kan enkelt åstadkommas genom varsam gallring av träd i ett antal omgångar 

förslagsvis vart annat år. Vid första tillfället sparas ett fåtal stora fina träd med 3-4 m 

avstånd. Inte tätare och inte högre än nödvändigt för att behålla utsikten mot söder. 

Vid nästa tillfälle lämnas ytterligare ett antal mindre träd kvar men bara så tätt att 

bråten och baksidan mot toa och omklädningsrum kan döljas.  

På det här sättet kan en välskött skogsdunge växa fram och ge full kontroll över vad 

som önskas döljas samt hur antalet höga träd kan behållas eller efter hand gallras 

eller tas bort helt beroende på hur utsikten påverkas.  

Eftersom dungen består av träd i olika åldrar kan regelbunden gallring genomföras 

efter behov utan att områdets funktion äventyras.  

Arbetet förutsätts skötas av personer med viss kunskap i skogsskötsel vilket också 

finns inom nuvarande arbetsgruppen. 

Tidsåtgång uppskattas till max 1-2 arbetstimmar vart annat år.  

 

 

Ovanstående förslag har utarbetats och antagits av en enig styrelse. 

 

Nannberga vatten sf. 2019-05-21 


