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Ärende	  15:	   Svar	  på	  medborgarförslag	  –	  Anlägg	  en	  bastu	  vid	  dagvattenparken	  

Maden	  	  
 
Förslagsställaren vill anlägga en bastu vid Maden i Tullinge. Inspirationen kommer från att en bastu 
har byggts vid Tantolunden och att den drivs av en ideell förening. Förslagsställaren åtar sig 
uppgiften att starta upp en liknande förening för att sköta bastun vid Maden. Medborgarförslaget 
avslås dock av den rödgröna kommunledningen med bland annat motiveringen att en bastu utan 
möjlighet till bad inte rekommenderas.  
 
Vi vill poängtera att Tullingepartiet tidigare har föreslagit att bygga en brygga vid Maden. Om 
Maden kompletteras med en pålad brygga utefter vasskanten skulle hela området bli mer levande, 
och genom att placera ut stegar ned i vattnet med lämpliga mellanrum skulle man kunna erbjuda 
möjligheten till ett härligt dopp. Bryggan skulle i sin tur öppna upp för möjligheten att bygga en 
bastu i anslutning till Maden.  
 
Tänk att efter motionsrundan få ta ett dopp i det svalkande vattnet för att sedan avsluta med ett 
bastubad. Tyvärr har dock Tullingepartiets förslag avslagits av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet 
och Miljöpartiet.   
 
När Tullingepartiets förslag avslogs motiverades det med att Maden inte var prioriterad, dels utifrån 
vattenkvalitet och dels utifrån kommande behov av att rusta redan befintliga strandbad i kommunen. 
Men poängen med motionen var just det som anges i medborgarförslaget, nämligen att en 
utveckling av Maden skulle bli ett lyft för Tullinge. Och gällande vattenkvaliteten har kommunen 
fortfarande inte kunnat redovisa vilka mätningar som har gjorts och vad dessa har visat.  
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