
 1 (1)  
2020 – 02 - 28    

REMISSVAR 
    
    

KULTUR- OCH FRITID  

Daniel Watkinson 

 

 
 

 
 

 

REMISSVAR ANGÅENDE SOCIALDEMOKRATERNAS MOTION OM EN ATTRAKTIVARE 
BADPLATS I MÖKLINTA. 

 

Bakgrund 

Socialdemokraternas motion beskriver Hällsjön i Möklinta som en kallsjö med en av 

kommunens renaste vatten. Här har generationer av Möklintabor tagit sina första 

simtag och klarat Fisken, Simborgarmärket och Magistermärken. 

Här har gammal som ung tillbringat långa varma sommardagar eller passat på att ta 

det sena kvälls doppet efter en lång arbetsdag. 

För ca 5 år sen vidtog Sala kommun förbättringsåtgärder i form av nya 

omklädningsrum, byte från dass till vattenbajamaja, överdel togs bort från hopptornet 

och kontroller gjordes under vattenytan vid hopptornet för att det ska bli en säker 

plats att hoppa från. 

Socialdemokraterna yrkar i sin motion: 

att Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att snarast arbeta fram en plan för att 

öka attraktiviteten och tillgängligheten vid Hällsjöns badplats. 

Yttrande 

Sala kommuns friluftsbad är många och välbesökta under sommarsäsongen, 

utspridda över hela kommunen blir de en naturlig lokal mötesplats. 

De lokala friluftsbaden är precis det, lokala, de finns till för de som bor i närheten och 

därför vill vi se lokalt engagemang vid badplatserna. 

Kultur- och fritidskontorets erfarenhet är att idrotts- och friluftsanläggningar som 

driftas av närliggande föreningar vårdas och utvecklas bättre med större lokalt 

engagemang. 

Friluftsbadet vid Hällsjön har de senaste 30 åren driftats av Möklinta Kennelklubb, 

föreningen sa upp avtalet efter badsäsongen 2019. 

Dialog om framtida skötselavtal pågår med LRFs lokalavdelning Möklinta, där Kultur- 

och fritidskontoret träffat representanter från deras styrelse och det ses positivt för 

ett avtal, badsäsong 2020 och framåt. 

Att ta fram en handlingsplan för att öka attraktiviteten, tillgängligheten och 

säkerheten utan att den lokala föreningen med skötselansvar är delaktig i 

framtagandet, gör att handlingsplanen tappar handlingskraft och det lokala 

engagemanget som är så viktigt för all landsbygdsutveckling minskar. 

I avvaktan på en handlingsplan kommer kultur- och fritidskontoret att återställa den 

nedbrunna omklädningsrumsbyggnaden. 

Kultur- och fritidskontoret är positivt till att öka attraktiviteten, tillgängligheten och 

säkerheten på våra friluftsanläggningar, ett arbete som bör ske i dialog med det lokala 

civilsamhället i allmänhet och skötselansvariga i synnerhet. 

 

Daniel Watkinson 

Fritidsutvecklare 



Somaldemokraterna
SALA grum
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Motion  om en attraktivare badplats i Möklinta.

Hällsj ön  i  Möklinta är en fantastisk oas, en svalkande källsjö med  kommunens

renaste badvatten. Här har generationer av Möklintabor tagit sina första simtag

och klarat Fisken, Simborgarmärket och Magistermärkena. Och hoppat från

Högsta.

Här har gammal som ung tillbringat långa varma sommardagar eller passat på att

ta det sena kvällsdoppet efter en lång arbetsdag. Det har gungats, skrattats,

grillats, djupdykts, simmats klädsim, fiskats, ätits limpmackor, pussats och

dödats bromsar.

Nu är det mest tyst vid Hällsj ön. Förfallet och bortglömd, tycker vissa. En

badplats som inte längre drivs med kärlek, menar andra.

Tidigare fanns två fyrkanter med badbryggor  -  nu finns bara en kvar så badytan

har minskat avsevärt. De hårt slitna flytbryggorna plockades bort för ett antal år

sedan men ersattes inte av nya. Där frodas nu diverse vattenväxter som inte

bjuder in till bad. Endast en buskbeklädd liten bryggdel ligger kvar som hemvist

för gässen, sägs det.

Den vildvuxna slyn brer ut sig allt mer på bekostnad av badgästernas

”filtutrymme”. Rötterna från de stora tallarna nära badvattnet har blivit allt

snubbligare eftersom sand inte har fyllts på. Gungoma är borta. Lekstugan

likaså.



För ca 5 år sedan vidtog kommunen vissa förbättringsåtgärder i form av nya

omklädningsrum, byte från dass till vattenbaj amaja, en skranglig överdel togs

bort på hopptomet och kontroller gjordes även under hopptornet så att det nu är

säkert att hoppa där.

Dessa åtgärder var välkomna och helt nödvändiga  — men inte tillräckliga.

Hällsjön har en stor potential och skulle kunna erbjuda Möklintaborna, och alla

övriga besökare, betydligt mer än vad som idag står till buds —utan att bruka

våld mot den natursköna miljön.

Mot bakgrund av ovan yrkar vi

att Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att snarast arbeta fram en plan för

att öka attraktiviteten och tillgängligheten vid Hällsjöns badplats.

Sala 16/8 2019
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