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Malmöinitiativet Sibbarps Saltsjöbad det lilla badet vid det stora "havet" gör
damernas bastu lika stor som herrarnas
FRI-2020-2593
Sammanfattning

Ett Malmöinitiativ har inkommit till Malmö stad med önskan om att göra damernas bastu på
Sibbarps Saltsjöbad lika stor som herrarnas. Initiativet har fått fler än hundra underskrifter och
ska därför besvaras med ett ärende i fritidsnämnden. Nämndens svar ska sedan skickas till
stadskontoret som handlägger ärendet vidare.
Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden godkänner yttrandet.
2. Fritidsnämnden ger fritidsförvaltningen i uppdrag att skicka yttrandet till stadskontoret.

Beslutsunderlag



[Här kommer namnet på de handlingar som ligger till grund för beslutsförslaget hämtas in
automatiskt. Du behöver inte skriva något under denna rubrik.]

Beslutsplanering

Fritidsnämndens ordförandeberedning 2021-01-12
Fritidsnämndens Arbetsutskott 2021-01-21
Fritidsnämnden 2021-01-27
Beslutet skickas till

Stadskontoret
Ärendet

Till Malmö stad har ett Malmöinitiativ skickats in med lydelsen:

SIGNERAD

På Sibbarp ligger den ”lilla” pärlan Sibbarps Saltsjöbad som är till storglädje för många Limhamns- ,
malmöbor samt många fler! I år har det kommit många nya badare vilket är jätteroligt men tyvärr så börjar det
märkas på damernas bastu som är betydligt mindre än herrarnas. Det uppstår numera ibland kö för att komma
in i bastun och detta har aldrig hänt innan under mina snart 20 år som vinterbadare där.
Så – mitt initiativ är att försöka få till att dambastun byggs ut vilket det finns möjligheter för vad vi badare
tycker oss förstå och tro. Få balans mellan herr- och dambastun – Vi skriver ju snart 2021 och låt så många
som möjligt kunna upptäcka och njuta av denna härliga form av friskvård och trivsel när vi har ”havet” som
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granne.
Björn Areskoug som så fint driver badet nu har tidigare varit i kontakt med fritidsförvaltningen angående att
eventuellt bygga en bastu ute på bryggnocken som skulle användas som familjebastu med mera. Får mitt initiativ
tillräckligt med många röster så det kommer att tas upp vore det ett plus om även denna aspekt kunde diskuteras
och då finns mer fakta att få från honom.
Fritidsförvaltningens kommentar:
När de första ritningarna togs fram 1968 så var bastun på dam- respektive herrsida lika stora
men nya ritningar togs fram 1971 och då var bastun mindre på damsidan. Det är utifrån
ritningen 1971 som man byggt anläggningen.
Att bygga ut dambastun är inget som rekommenderas av fastighetsägaren då man i princip måste
riva både herr- och dambastun och bygga nytt. Detta utifrån hur konstruktionen ser ut med
bärande väggar, fasta placeringar av skorstenarna samt även fasta installationer för duschar och
toalett som måste ändras vid ombyggnad.
Fritidsnämnden är förstahandshyresgäst till Sibbarps Saltsjöbad där fritidsförvaltningen har en
extern part som via ett hyreskontrakt driver anläggningen. Fastighetsägare är
serviceförvaltningen i Malmö stad och via deras förvaltare har fakta tagits fram kring initiativet.
Det vore önskvärt att basturna var lika stora men det ingrepp som behöver göras i befintlig
byggnad är inte försvarlig utifrån bland annat kostnaden. Vid framtida planerade underhåll kan
alternativa lösningar undersökas men dessa är inte möjliga i nuläget.
Med denna slutsats bör för tillfället Malmöinitiativet om att göra damernas bastu lika stor som
herrarnas anses som besvarad.
Ansvariga

[Här kommer namnet på de chefer som i systemet har godkänt ärendet inför nämnd att hämtas
in automatiskt. Du behöver bara skriva något under denna rubrik om du INTE kommer att få
ärendet godkänt digitalt.]

