
 

 

Sammanställning av enkätsvaren – Placeringen av det nya badhuset i Umeå 

Umeå Föreningsråd har tagit initiativ till en enkätundersökning gällande placeringen av det 

nya badhuset i Umeå.  Syftet med undersökningen är att belysa vad föreningarna i Umeå har 

för synpunkter i denna fråga. Enkäten är ställd till ordförande eller kontaktperson för 

föreningen.  

Totalt har 40 föreningar svarat på enkäten. (2013-05-31) 

 

 

Fråga 1. 

Anser er förening att placeringen är bra med ett badhus mitt i centrum (kvarteret Nanna)? 

Ja: 3 (8 %) 

Nej: 37 (92 %) 

Vet ej: 0 

 

Fråga 2. 

Om svaret är ja, vilken/vilka är orsakerna till att er förening tycker att det är positivt med ett 

badhus mitt i centrum (kvarteret Nanna)? 

Närhet till centrum/handel: 2 

Kollektivtrafikmöjligheter - Närheten till Vasaplan: 2 

Andra orsaker: 1 

1.”Utmärkt alternativ” 

 



 

 

Fråga 3. 

Om svarat är nej, vilken plats i Umeå vill er förening att det nya badhuset ska vara placerad?  

(Vissa föreningar har angett flera alternativ) 

Nolia: 10 

Nydala: 10 

I 20 – området: 11 

Universitetsområdet: 1 

Haga (nuvarande plats): 15 

Annan plats: Strömpilen (2), Ersboda (1), Ålidhem (1) 

Kommentarer:  

1. ”Vilken annan plats som helst men inte i centrum” 

2. ”Det finns dock för få parkeringsplatser även på Haga i synnerhet när det är andra 

arrangemang.”  

3. ”En placering av badhuset på Strömpilen skulle göra handelsområdet mera attraktivt.” 

 4. ”Kan vara så att det ej finns utrymme att expandera badhuset där isfl annat hyfsat 

centralt (i ytterområde) läge. Kommunala platser för rekreation o sport bör finnas i centrala 

ytterområden. T.ex. Haga.” 

  

Fråga 4. 

Om svaret är nej, vilken/vilka är orsakerna till att er förening inte vill att ett badhus ska vara 

placerad mitt i centrum (kvarteret Nanna)? 

Luftkvalitén försämras i centrum: 26 

Risken för trafikolyckor ökar: 15 

Begränsade möjligheter till utbyggnad av badhuset: 26 

Begränsade parkeringsmöjligheter: 31 

 



 

 

Andra orsaker: 14 

1. ”Bättre att man bygger om/renoverar nuvarande badhus som finns.” 

2. ”Det finns bättre saker att använda centrum till.” 

3. ”Det är helt enkelt ett behov som inte finns.” 

4. ”Ökade kostnader.” 

5. ”Huset förfular stadsbilden, verksamheten är onödigt kostsam (och blir dyrare i centrala 

Umeå).” 

6. ”Trafikkaoset i centrum med för lite p-platser” 

7. ”Krångligare för utanför staden boende att ta sig till centrum med bil. Det är ju redan 

ganska svårt. Det ska ligga nära E4:an så att det blir enkelt.” 

8. ”Man går inte till badhuset, utan åker bil eller buss. Det är ju ett stort 

upptagningsområde.” 

9. ”Jag är aktiv i andra föreningar och när badhusfrågan diskuteras är det mycket svårt att 

hitta någon från den majoritet, som lär finnas som är positiv till placeringen i centrum.” 

10. ”Centrum bör innehålla handel, kultur, nöje, bostäder, restauranger, klubbar, scenkonst 

och hotell. Dags att börja bygga på höjden dessutom. Området borde kunna exploateras 

bättre ur ett tillväxtperspektiv, t.ex. kommersiell handel eller bostäder/hotell.” 

11. ”Badhuset ska kunna kombineras med andra aktiviteter och attraktioner. Shopping, 

kultur (underhållning) och restauranger kan vara fokus i centrum. Lyft exempelvis Ersboda 

med ett läckert badhus. Gott om plats också för andra aktiviteter och för utbyggnad.” 

12. ”Det känns fel att göra en sådan stor satsning på så begränsad yta. Säkerheten blir 

lidande. Investeringen ger bättre avkastning om den görs på ett annat ställe.” 

13. ”Vi misstänker att det blir en ful byggnad som förstör staden. Även stor, ökad trafik och 

finns inte parkering till alla.” 

14. ”Hög kostnad för parkering av bil medans familjen simmar.” 

 

Fråga 5. 

På vilket sätt kommer du huvudsakligen att ta sig till badhuset om det kommer att byggas 

mitt i centrum (kvarteret Nanna)? 

Kollektivtrafik: 10 (20 %) 

Bil: 28 (56 %) 

Cykel/promenera: 12 (24 %) 



 

Fråga 6. 

Anser er förening att skolelever, barn och ungdomar m.m. kommer att drabbas av 
trafikrisker om man åker Ultrabuss till badet i centrum? 
(En förening har ej svarat på frågan) 

Nej, det kommer att bli trafiksäkert i centrum för bussresenärer: 9 (22 %) 

Ja, risken finns att man ”kolliderar” med buss och taxi när man korsar Vasaplan eller andra 

korsningar då barn oftast har bråttom till badet: 29 (71 %) 

Andra orsaker: 3 (7 %) 
 
1. ”Vi tror att majoriteten av barn kommer till ett badhus med föräldrar och ofta i bil. Hur 
många anländer med lokaltrafik vid Paradisbadet? Hur många cyklar eller åker bil? Minska 
trafiken i centrum, glasa in och bygg över gator och gränder där det går. Låt allmänheten 
utnyttja älven och centrum för sommar och vinteraktiviteter.” 
2. ”Vi vill inte ha ungdomar springande i centrum varför vi inte heller ska uppmuntra till 
detta.” 
3. ”Det kommer att öka stressen hos bilisterna väsentligt, då det finns alldeles för få p-
platser i centrum kärnan för att tillgodose det ökade behovet. Detta kommer att medföra en 
större riskfaktor.” 
 
 

Övriga kommentarer: 

 ”Vi förstår dock om det finns en anledning att lägga badhuset till city. Nämligen 

cityhandelns förhoppning om en ökad handel och enklare för skolbesök då man kan ta 

lokalbuss till Vasaplan för de flesta skolor vilket minskar skolornas kostnad för 

badbussar.” 

 ”Men huuuuuuur långt ska politikerna få gå i denna sandlådedebatt????? Vill inte veta 

hur h.vetiskt mycket skattepengar som gått åt till detta tramsande. Lyssna på 

majoriteten och lägg det förbannade badet på ett vettigt ställe. Det är ju så man skäms 

över den här stan. Var inne i centrum här om dagen och det kändes som om jag var i 

vilken j.a stad som helst, helt själlöst. Ser ut som precis alla andra tillrättalagda städer, 

politiker köpta av handeln. Jag har faktiskt funderat på att flytta från den här (och vet 

fler som tänkt samma tanke ) kommunen, vad är det för betyg????? Oj, nu blev d visst 

lite mycket. Men vansinnigt bra initiativ av er.” 

 ”Ser ingen som helst mening med att svara på enkäten då den är politiskt avgjord och 

upphandling pågår.” 

 ”Frivilligcentralens verksamhet är inte beroende av var badhuset är placerat.  

Av den anledningen avstår vi från att svara på enkäten.” 
 


