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Svar på medborgarförslag om badplats Finnsjön 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade den 22 september 2022 § 108 att till 
kommunstyrelsen remittera medborgarförslag om badplats Finnsjön, 
kommunstyrelsen fick även i uppdrag att besluta i ärendet. 
 
Medborgaren föreslår att Härryda kommun ska rusta upp badplatsen vid 
Finnsjön. Botten av sjön utmed Frisksportarnas bastu är täckt med grenar 
och kvistar från omgivande träd, tidigare så har detta underhållits av 
medborgare som brukat bastun men detta görs inte längre. Medborgaren 
föreslår att Härryda kommun tar över ansvaret för underhållet av badplatsen 
genom att göra den till en kommunal badplats. Vidare föreslås det även att 
vägarna fram till badplatsen bör underhållas och att antalet parkeringsplatser 
ska utökas.  
 
Finnsjön är en vattentäkt som försörjer större delen av Mölnlycke med 
dricksvatten. Vattenskyddsföreskrifterna i sig är inget hinder för badplats 
eftersom avdödning av mikroorganismer i vattenverk är effektiv. Dock 
skulle en kommunal badplats med tillhörande parkeringsplats medföra 
ökade utsläpp av bränslen i området. Sjöns inlopp ligger förhållandevis nära 
den föreslagna platsen för badplatsen och går genom sjön ut till utlopp i 
sydöstra änden. Vattnet kan då passera intagspunkten. En hårdgjord 
parkeringsplats nära vattendrag som leder till Finnsjön bedöms därför inte 
vara lämplig. 
 
Mot bakgrund av detta bedömer förvaltningen att det inte är lämpligt att 
anlägga en kommunal badplats och därmed öka antalet p-platser i området. 
Förvaltningen kommer att se över underhållet för att kunna behålla sjön i 
befintligt skick.   
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 11 januari 2023 
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Inskickat av: LEIF ALLVIN
(Signerad)

Sida
(1 1)

Ärendenummer
#70418

Datum
2022-07-11 14:32

Ärendenummer: #70418 | Inskickat av: LEIF ALLVIN (signerad) | Datum: 2022-07-11 14:32

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon
0760458607

 E-postadress
Leif.allvin@telia.com

 Telefon
0760458607

 Postnummer och ort
435 41 Mölnlycke

 Adress
STENÅSVÄGEN 17

 För- och efternamn
LEIF ALLVIN

Lämna ett medborgarförslag

1. Inlämnat av

Inlämnat av

2. Ditt förslag

Rubrik på ditt förslag
Badplats Finnsjön

Beskriv förslaget
Finnsjön är ju livligt besökt och ett bra vatten att bada i men bottnen nedanför Frisksportarna bastu är täckt med grenar och kvistar 
från träden
Tidigare så brukade bastugubbarna städa bottnen hjälpligt men icke nu längre
Gör badplatsen kommunal och låt rensa bottnen så att sanden kommer fram
Det hänger en frälsarkrans så någon tar ett visst ansvar för säkerheten
Är det Härryda eller Mölndals kommuner ?
Utöka dessutom parkeringsplatser
och underhåll vägen fram till parkeringen

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.

LEIF ALLVINNamn: 
194010292474Person ID: 

2022-07-11 14:32Datum: 
5A506FC608D2E3447FA4A4A6E408BE1403BC155CSignerad checksumma: 
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