
 

 

Sammanställning av medborgardialog om 
badet 2017-05-05 

Läge och Byggnation 
Hagalid 

‐ Hagalid är den bästa platsen då det finns synergieffekter med andra 
idrottsanläggningar. 

‐ Fjärrvärme finns redan på Hagalid och är därför bättre än åttans ip.  
‐ Trafiksituationen på Hagalid är inte bra idag och den blir inte bättre med fler 

bilar. 
‐ Hagalidparken ger stora möjligheter med ett bad. Kollektivtrafik finns och även 

närhet till skolor och annan idrottsverksamhet. 
‐ Utred Hagalids idrottsplats som möjlig placering.  

 

Södra IP 

‐ Södra är en bra plats om man kan lösa trafiken 

Befintligplats 

‐ Bråhögsbadet är bra plats om man använder båda tomterna. I så fall får P-garage 
byggas. 

‐ Risk att simklubben försvinner. 
‐ Utbildningsverksamhet försvinner (läroplan)  
‐ Badet är centrums största tillgång.  
‐ Lätt för äldre och handikappade att komma till befintligt bad. 
‐ Centrum riskerar att avfolkas. 
‐ Badet ska ligga i centrum. 
‐ Om badet är kvar där det är där idag så blir det lättare och närmre för skolor osv.  
‐ Om möjligheten finns att ombestämma sig från kommunens sida och ta den 

bakom liggande fastigheten i anspråk till badhus tjänar vi dels plats, dels mer 
centrala lägenheter där gamla badhuset ligger (alt utveckla central parkering), 
detta kan i sin tur låta ridsporten utvecklas och fortsätta sätta Staffanstorps på 
kartan.  

 



Sockerbruket 

‐ Sockerbruket är en bra plats som bör utredas. 

Härliga Hem 

‐ Går det att köpa Härliga Hem byggnaden och bygga badet där? Löser trafiken 
och det finns gång och cykelväg i anslutning 

  Åttan

‐ 8:an är den sämsta platsen. Det är viktigt med en ordentlig konsekvensanalys om 
man bestämmer sig för att lägga badet där.  

‐ Svårt att tycka till om åttan då planen är otydlig. Detta behöver detaljplaneras 
och konsekvensbeskrivas innan man bestämmer sig. 

‐ Placering på åttan innebär stora begränsningar för Ridklubbens nuvarande 
verksamhet och utvecklingsmöjligheter. Speciellt om även bostäder ska få plats. 

‐ Flytta ridanläggningen 
‐ Åttan verkar bra. 
‐ Problematik m byggnation vid ridskolan. 
‐ Utrymmet för badhus på åttan påverkar Staffanstorps Ridsportförening, 

Staffanstorps Skyttegille, Hurricane, Triton. Hur ska detta lösas? 
‐ Ridsporten begränsas i sin utveckling, kan ej bedriva tävlingsverksamhet, problem 

under byggnation med verksamheter ur säkerhetsaspekten.  
 

Övriga kommentarer: 

‐ Varför kvarstår bara två alt. Det finns fler platser som bör utredas: Hagalid, 
Pendarpark, Roospark, Södra Ip, f.d Annersoskolan, mellan Hjärup och 
Staffanstorp.  

‐ Ridhus och badhus går ej ihop! 
‐ Bygga bostäder på Ridklubbens gamla plats och erbjud ny anläggning. Då kan 

man även ha badet på 8:an? Bostäder i centrum finansiera även en 
ridanläggning. Hästhagar kan finnas under elledningar.  

‐ Risk och konsekvensanalys 
‐ Parkeringsplatser för båda alternativen.  Överväg under ledningarna. 
‐ Vi vill att badet placeras på ett ställe där ingen förenings utvecklingsmöjligheter 

blir negativt drabbade.  
‐ Barn och pensionärer måste kunna ta sig dit.  
‐ Hur ska verksamheterna kunna bedrivas under byggnationen? Oavsett placering.  
‐ Varför kan man inte använda hagalidsområdet, södra Idrottsplatsen eller vända 

badet mot vårdcentralen –   blir närmre busstationen.  



Innehåll 
‐ Tillgängligheten är viktig. Tänk på tillgängligheten i stora Bassängen. Låt 

tillgänglighetskonsult titta på tillgängligheten i hela badhuset. Även för 
synskadade och personer med kognitiva svårigheter.  

‐ Viktigt med en kvinnovänlig relaxavdelning som ska vara öppet med insyn. 
‐ Kan bygga kontor, lägenheter och friskvårdslokaler ovan på det nya badet. 
‐ Behövs en mindre äventyrsdel inomhus och en större utomhus, med t ex 

vattenrutschbanor.. 
‐ Viktigt med 10 tävlingsbanor istället för 8 tävlingsbanor. 
‐ Utomhusbassäng är viktig 
‐ Tänk på de gamla och handikappade i nytt badhus. 
‐ Vi vill ha ett utebad. 
‐ Bubbelpool. 
‐ Nytt badhus ska ha mindre glas (fönster)  
‐ 50x25 meters bassäng inomhus ska byggas för tävlingsverksamhet.  
‐ Till badet vill vi ha mer äventyr. I alla fall en rutschkana och behålla trampoliner.  
‐ Bassängen med höj- och sänkbar botten bör vara 25 meter så den kan användas 

av allmänheten under simtävlingar. 
‐ 10 banor, ej 8. Alltså 25x25 meter. Gäller inomhus. 
‐ Viktigt med 50 metersbassäng utomhus i nödfall, men helst inomhus.  
‐ Sammanträdeslokaler behövs.  
‐ Behöver vara tillgänglig för pensionärer.  
‐ Behöver kunna ha Triton och allmän badverksamhet samtidigt.  
‐ Gym i anslutning. 
‐ Extra våning på byggnationen för fast verksamhet för Hurricane combat arts, 

kampsport, café, Skyttegille. Kampsport kräver stort utrymme utan pelare, gärna 
mjuka golv och väggar. 100-150 kvm. Skyttegille kräver fasta banor 16x 14 
meter minimum i skjuthall samt omklädningsrum, sekretariat och fika/café.  

Övrigt 
‐ Tråkigt att ställa olika föreningsverksamheter mot varandra?! 
‐ Utred möjligheterna med förnyelsebar energi. Tex solenergi. 
‐ Spara lite grönt i centrum  
‐ Mer attraktivt med bostäder i centrum. 
‐ Inga höghus i centrum 
‐ Erbjud Ridklubben ekonomisk hjälp till nya lokaler/mark. 
‐ Bygg tält över utebassäng när nytt bad byggs. 
‐ Ingång från idrottsvägen i en tillfällig lösning under byggtiden 
‐ Vi behöver inte fler butikslokaler, för nära Burlöv, Lund och Malmö. 
‐ Vi vill se en entreprenad som inkl. Både ute och inne bad. 



‐ Att kommunen satsar på ungdomar. Vi behöver inte fler lägenheter utan att vi 
gynnar barn och ungdomsverksamhet. 

‐ Överväg hastighets begränsningar vid åttan.  
‐ För höga byggnader med 8 våningar.   
‐ Sammanfoga detaljplan för Annero, åttan. 
‐ Gullåkra bra plats för ridskola. 
‐ Måste kunna ha verksamheten igång under byggtiden. Alltså i Staffanstorp.  
‐ Idrottsanläggning i anslutning till badet.  
‐ Agroma/Söderberg & Haak tänker flytta. Finns möjlighet att köpa loss tomter och 

utveckla ridverksamheter där ute? Mkt plats och nära hästverksamhet.  
‐ Om badhuset inte byggs på åttan verkar det som om planen är att bygga 

bostäder – vart ska ridverksamheten ta vägen? 
‐ Kommunen värnar om föreningslivet – visa detta genom att bjuda in oss enskilt 

för att höra våra behov. SK Triton behöver ändamålsenliga lokaler, allmänheten 
behöver ett badhus – men vi behöver också värna våra övriga föreningar! 
Skyttegillet är bildat 1896 (kommunens äldsta).  Hurricane combat arts engagerar 
invånare och drar till sig folk utifrån.  


