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Datum: 2017-12-07 

Svar på interpellation ställd av Anders Nordin ang Kullens ”badplats” 

På 90-talet fanns det badbryggor på platsen men en dödsolycka i södra Sverige gav 
prejudicerande dom där kommunen fälldes vilket ledde till ökade säkerhetskrav på badplatser. 
I Piteå kommun lades många badplatser ner. Kullen var en av dem. På en del platser tog ex 
byamän över ansvaret och driver badplatser i dag. 

Från Kultur och Fritids sida är inte detta i dag en badplats, har inte varit på ca 20 år. 
Följaktligen har vi inga planer på att ex förbättra botten, sätta ut bryggor och andra åtgärder 
som kan associeras med en badplats. Vassen klipps inte eftersom det inte är en badplats. Vi 
klipper på Norrstrand där badplatsen sköts av kommunen. På Kullen sköter vi grönområdet, 
paviljongen, grillplatsen o så vitt jag kunde se, vid en promenad på senhösten, är där nymålat 
städat och snyggt. 

Ann-Katrine Sämfors 

Ordförande Kultur och Fritidsnämnden 
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Postadress Besöksadress Telefon E-post Webbadress 
941 85 PITEÅ Stadshuset 0911-69 60 00 @pitea.se www.pitea.se/kommun 
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Komplettering till svaret på Anders Nordins interpellation angående .Kullens Badplats 

Anders Nordin hade också en fråga angående skylten på Kullens badplats 
Så här är det: 
Myndigheten för samhällsskydd o beredskap (MSB) ger ut en skrift där man ger 
instruktioner hur anläggningar ska arbeta för att öka sin säkerhet. 
Här skrivs bla att skyltar bör finnas på badplatser. På skylten ska koordinater anges för 
att underlätta vid olyckor då larmcentralen ska skicka ut folk. 
Förvaltningen har därför tagit fram skyltar till alla badplatser som finns i kommunen. På 
skyltarna finns en text som säger "föreningsdriven badplats. Vid fel kontakta …(namn på 
ansvarig förening)". 
Skylten på Kullen har en överstruken rad där om man tittar noga ser att det står hänvisat 
till Pitebo o tel nr dit. 
Åt förvaltningen har uppdragits att plocka ner skylten och ta kontakt och prata med 
PiteBo Om inte PiteBo vill ansvara för denna badplats kommer inte skylten upp igen. 
Om PiteBo åtar sig ansvaret rengörs skylten alternativt trycks enny så att det framgår att 
det är PiteBo som driftar anläggningen. 

Ann_katrin Sämfors 
Ordf. Kultur och Fritidsnämnden. 
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