Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau och fritidsnämndens ordförande
Gunilla Grudevall‐Steen

Hur stora är kostnaderna för ersättningsbassängen i Näcken?
I november 2016 beslutade kommunstyrelsen att anslå drygt 23 miljoner för en ersättningsbassäng
för Näckenbadet som skulle rivas och byggas på nytt.
I januari 2018, innan bassängen ens hade öppnat, hade kostnaden redan överskridits och var uppe i
36 miljoner kronor. Inte oväntat har t ex den sanka marken gjort det besvärligt att bygga på platsen,
vilket är ett problem som även gäller det kommande simhallsbygget ett stenkast bort.
Sedan badet öppnade i augusti 2018 har Medleys personal antecknat en lista på över 100 fel i
byggnaden och badet har fått stänga ett flertal gånger.
T ex används inte kommunalt varmvatten, utan vanliga varmvattenberedare för villor vilket innebär
att varmvattnet snabbt tar slut. Golven i omklädningsrummen fick bytas ut sedan många halkat. Flera
gjorde illa sig på den felmonterade avskiljaren i bassängen, och det bildas enorma mängder kondens i
taket vilket var senaste orsaken till stängning för ett par veckor sen (17 januari 2019).
Låt oss också påminna oss om att ett tungt vägande argument för M, C och L att välja placering i
Saltsjöbaden före Fisksätra var att simhallen skulle bli 20 miljoner billigare. Det simhallsutredningen
underlät att informera om var att man planerade en ersättningsbassäng för mer än det belopp man
tänkt spara in.
Nu har kostnaderna skenat i väg för en ersättningsbassäng som inte hade behövts om simhallen
byggts i Fisksätra.
Nackalistan undrar nu:
1. Vad har egentligen Näckenbadets ersättningsbassäng kostat skattebetalarna hittills?
2. Vad beräknas den totala kostnaden för:
(a) rivning av befintlig simhall
(b) byggnation, drift och rivning av ersättningsbassäng samt
(c) byggnation av ny simhall i Saltsjöbaden att bli för skattebetalarna i Nacka?
3. Under hur lång tid planeras ersättningsbassängen att användas?
4. På vilket sätt har det här gett maximalt värde för skattepengarna?
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