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Styrelsen

Styrelsen för Föreningen Valkebobadet lämnar följande verksamhetsberättelse
för verksamhetsåret 2011:

Styrelsen har haft följande sammansättning:
Namn
Micael Granath
Fredrik Engvall
Curt Tillman
Per Edman
Marie Ljung
Agneta Jonsson
Maria Rygaard
Lars Häger
Jonas Lindebring

Styrelseroll
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Personalansvarig
Ledamot och kioskansvarig
Ledamot och simskoleansvarig
Ledamot
Ledamot

Revisorer:
Revisorsuppleant:
Valberedning:

Sven Milton
Vakant
John Bergström och Per Norlander

Valkebobadets hemsida: http://valkebobadet.se/
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Medlemsanslutning

Föreningen har under året haft 773 medlemmar De flesta medlemmar har köpt familjekort (773
medlemmar fördelade på 242 kort, inklusive sponsor- och styrelsekort). Dessutom utfärdades 27
enskilda medlemskap. Antalet stödmedlemmar har under året varit 2.
Så här har de olika medlemskapen fördelat sig de nio senaste säsongerna (inklusive sponsorkort):
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Familjekort

267

201

233

?

222

219

191

260

242

Medlemmar

1156

885

1044

961

795

963

935

1129

744

Enskilda

61

52

40

47

34

44

22

21

27

Stöd

30

15

?

16

11

38

10

2

2

Summa

1247

952

1084

1024

840

1045

967

1152

773
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Sammanträden och möten

Under verksamhetsåret 2011 har 13 protokollförda styrelsesammanträden hållits, samt höst- och
årsmöte plus ett konstitueringsmöte. Dessutom har minst 2 arbetsmöten hållits i arbetsgrupperna för
Marknad- och Sponsor, Pool och Maskin, Fastighet, Gräsklippning, Grönytor, Kiosk och Simskola.
Alla protokoll finns i arkivet som ni kommer åt via hemsidan.
Vi har även haft några möten med Leader Folkungaland i Mantorp. Den 25/8 hade vi besök på badet
av en EU-delegation. Det var 44 personer från Polen samt representanter från Leader Folkungaland
som ville ha feedback från vår erfarenhet av att söka och få EU-bidrag. Vi gjorde en presentation på
engelska som tolkades till polska av en tolk. Efter presentationen visades de runt på badet. De
verkade nöjda och artigt intresserade.
Valkebobadets Leaderprojekt blev som en av 5 kandiater i Östergötland nominerad till Årets
Leaderprojekt 2010-2011. Valkebobadet blev utvalt med följande formulering:
Motivering:
Att sänka vattnet blev ett lyft för bygden när föreningen Valkebobadet bestämde sig för att renovera
bassängen. Genom ett stort engagemang, nyvunna sakkunskaper och praktisk handlingskraft har
badet blivit en sommarpärla som ger ungdomar sommarjobb, simkunskaper och sysselsättning.
Föreningen Valkebobadet har samlat ideella krafter, det lokala näringslivet och offentliga
organisationer under ett och samma parasoll för en mer miljövänlig och effektiv anläggning.
Projektet bidrar till att uppfylla Leader Folkungalands strategi som en samlingsplats i bygden som
ökat trivseln, stärkt vikänslan och bygdegemenskapen, engagerat ungdomar, utvecklat Vikingstad
som besöksmål, skapat nya nätverk med bygdens företagare och entreprenörer samtidigt som
miljön har varit viktig i alla delar av processen.

Vi fick även en plakett med denna text som
nu sitter på väggen i kiosken.
Vi blev bjudna till Kimstad den 11 april 2011
för att presentera vårt Leaderprojekt med nytt
grundvattensänkningsystem och
poolrenovering. Valkebobadets projekt vann
inte men fick mycket beröm ändå.
Det projekt som vann i Östergötland var
”Digitalteknik på GalaXen”
Plakett från Leader Folkungaland
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Ekonomi

Badsäsongen 2011 resulterade i ett positivt resultat för badet på 48 672:- efter avskrivningar. Vi är
enligt EU-regler skyldiga att kostnadsföra de stora utgifterna för renovering som investering. Detta
innebär att man har en kostnad fördelad på 5 år istället för att ha hela kostnaden på en gång.
På intäktssidan ser man en klar förbättring vad gäller antalet sålda badkort. Detta har gett en
inkomstökning på drygt 27 000:- och är också en trolig orsak till att entréavgifterna har
minskat. På utgiftssidan har lönekostnaderna minskat med 58 600:- och även kostnaderna
för elen har minskat med 9 580:-. Däremot ökade kostnaden för vatten en aning, plus 1 200:-.
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Bidrag

Under 2010/2011 har Valkebobadet sökt och fått följande bidrag.
 Carolinastiftelsen
5.000: EU-bidrag i Leader Folkungaland
131 120:- (Sista delutbetalningen)
 Riksidrottsförbundet (RF)
(Ännu oklart hur mycket bidrag badet får)
EU-bidraget har använts för:
 Nytt system för grundvattensänkning
 Renovering av stora poolen
 Nya leksaker
RF-bidraget har använts för nytt klorregleringssystem, renovering av maskinrum mm.
Valkebobadet är beroende av bidrag för att kunna göra några större investeringar eller reparationer.
Därför måste vi fortsätta söka flera bidrag inför kommande säsonger.
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Simskoleverksamhet

Årets simskola utökades med en period till tre istället för som tidigare år två perioder; v 24-25, v26-27
samt v32-33. Totalt 117 barn var anmälda till simskolan vilket är ca 20 fler än förra sommaren.
Från början hade vi 16 kurser men två blev inställda pga för få anmälda, crawlkursen och en
fiskenkurs. Fem kurser blev fullbokade, fyra nybörjarkurser och 1 kan simma lite. Vi hade 10
kvällskurser och fyra kurser på morgonen. Kurs i märkestagning erbjöd vi två kurser och fem barn var
sedan med på promoveringen lördagen den 20 augusti.
En reflektion till nästa sommar är att eftersom alla fyra nybörjarkurserna blev fullbokade borde vi
utöka denna kurs. Period 1 innehöll två röda dagar vilket vi inte tänkt på och vi fick därför betala
tillbaka delar av avgiften.
Nytt för i år var att vi erbjöd privatlektioner, vilket utnyttjades av en handfull barn. Detta var ett bra
alternativ vid tex inställande av kurs.
Simlärare var som tidigare år "Marre" och Kenny samt Malin som hade privatlektioner och höll i
promoveringen.

Johanna simskoleassistent marscherar med
promoveringskandidaterna.
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Malin sätter på magisterkransarna, här på Maria.

Personal / Anställda

Badet har, under säsongen 2011, haft totalt 17 personer anställda fördelat enligt följande:
4 badvakter (varav samtliga även bedrivit simundervisning i varierande grad), 5 kioskansvariga som
varit avlönade av Valkebobadet, 6 ferieungdomar som varit avlönade av Linköpings Kommun via
ferieförmedlingen samt en simskoleassistent. Vi har även haft en person som ringts in med kort
varsel vid behov.
Arbetsmiljöverket besökte alla arbetsplatser med kommunala feriearbetare, under augusti 2010. De
var överlag nöjda med hur Valkebobadet tog hand om feriearbetarna men efterfrågade tydligare
rutiner för bl.a. hantering av kemikalier i samband med städning, tillgång till produktblad på samtliga
städkemikalier samt tydligare rutiner för agerande i "otrygga" situationer (t.ex. överfall). Under året
har därför stor vikt lagts på att ta fram och uppdatera samtliga rutiner för personalen, bl.a. för
introduktion, säkerhet och arbetsinstruktioner.
Badet har, förutom våra anställda, ca. 25 personer som arbetar ideellt i flera olika arbetsgrupper med
ansvar för t.ex. poolskötsel, maskinunderhåll, skötsel av området, gräsklippning,
simskoleverksamhet, marknadsföring och drift av kiosken. De som arbetat ideellt är värda en eloge
för sitt engagemang.
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Kioskverksamhet

Vi har haft 5 st personal som varit anställda som kioskansvariga. Vi har dessutom haft ungdomar från
kommunens Ferieförmedling.
I styrelsen har vi haft en person som haft huvudansvar för kiosken och haft ett gott samarbete med
ytterligare en person i Kioskgruppen. De har bla iordningställt inför öppnandet, inköp samt
introduktion och kassahantering.
I år har vi delegerat ut de löpande inköpen under sommaren till två av de anställda. Det har dock
varit i samarbete/rådfrågan med Kioskansvarig i styrelsen. Detta har fungerat väldigt bra.
Vi har gjort mat/godisinköp mm från Axfood och glassinköp från Varsegod GB-glass samt gjort en del
förändringar i sortimentet.
Inköp av städmaterial, muggar osv har gjorts från Procurator.
För återvinning av våra tomburkar har vi i sommar använt oss av Returpack.
Vi har fortsatt med att förprogrammera priser och scanna dessa direkt i kassaapparaten. Detta
innebar en stor förenkling för de anställda.
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Aktiviteter

Under 2011 anordnades bakluckeloppis vid 2 st tillfällen. Efterfrågan på försäljarplatser ökar ju mer
etablerad loppisen blir. Det finns dock ett maxantal för hur många som får plats på parkeringen. Nytt
för i år var "barnloppis" där barn under 12 år erbjöds gratis loppis-platser på gräsmattan bredvid
parkeringen.
Valkebobadet har även ordnat skolavslutningsfirande med hjälp av många ideella insatser samt ett
litet bidrag från kommunen. Ett tack till alla de som hjälpte till under dagen!
I slutet av säsongen anordnades även skolstarts-disco. Tyvärr var uppslutningen dålig. Kanske
beroende på dåligt väder tidigare under dagen.
En simskoleavslutning anordnades i huvudsak av simskolelärarna, och den blev mycket uppskattad.
Ett tack till alla som hjälpte till även där.
Valkebobadet har som tidigare år hjälpt till vid aktiviteter som ordnats av SiV, Samverkan i
Vikingstad. Vid valborgsfirandet ordnade badet entrélotter med tillhörande vinster och stod eldvakt på
natten. Vid julgransplundringen stod badet för entrélotterna. Valkebobadet har också varit
representerat vid SiVs möten.

Bakluckeloppis på parkeringen utanför badet.

Det finns plats för ca 50 säljare på
parkeringen
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Fastigheten; underhåll och investeringar

Det gångna året har löpt på utan några större investeringar på fastighetssidan. De renoveringar och
underhållsåtgärder som utförts är följande:
Utbyte av en duschpanel i respektive duschutrymme. De nya duschpanelerna är rörelsestyrda och
spärrade på temperatur. När ekonomin tillåter finns även behov av att byta övriga duschpaneler.

En av de nya duschpanelerna.

Jordfelsbrytare har installerats för ökad
säkerhet

Inför öppnandet av badet installerades jordfelsbrytare i kiosk-/ och omklädningsbyggnaden.
I samband med installationen kopplades flera delar av fastighetens elanläggning bort( utv belysning,
belysning tennisbanor, belysning bastu och duschrum, värmeanläggning i omklädningsrum etc) då
de omgående löste de nyinstallerade jordfelsbrytarna.
Nytt tak och räcke över- och runt trappen ned till maskinrummet iordningställdes. Vidare fixades en
inbyggnad av luftintaget till maskinrummet. Därmed minskar snubblings- och skaderisken där.
Backventilen på fastighetens varmvattenledning byttes då den ibland okontrollerat släppte in
varmvatten i kallvattensystemet.
En av klortankarna började läcka. Den invallning som gjordes föregående år för att ta hand om just
eventuellt läckande klor visade sig fungera.

Nytt tak och räcke runt trappan till maskinrummet

Invallningen för klortankarna fungerar som
tänkt.

Nytt ventilationsgaller till maskinrummet
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Maskinrum och Pool

11.1 Drift och underhåll
Områden under 2011 att nämna är:
- Frekvent tagit prover med Handmätningsutrustning för Fritt och Bundet klor samt PH av badvattnets
kvalitet, och bokfört enligt krav och riktlinjer från Linköpings kommuns Miljökontor, samt enligt
Socialstyrelsens författningssamling för poolanläggningars vattenkvalitet, SOSFS 2004:7.
- Miljökontorets uppföljning av deras Miljökrav mot Badanläggningar gav glädjande inga direkta
anmärkningar under 2011, den enda var önskan om ännu fler mätningar per dag med
Handmätningsutrustning.
- Gummislangarna till solvärmeanläggningen börjar bli gamla och spröda, helt naturligt åldras gummit
och blir sprött pga solens ultravioletta (UV) strålning. För varje år lagar vi fler och fler slangar som
läcker vatten uppe på byggnadens tak, så gott vi kan. Ingen kan säga hur länge till slangarna håller,
men en renovering, antingen utbyte av slangar, eller ännu hellre byte till ny solvärmeteknik, är med i
planerna för framtiden när finanserna så tillåter.
- Den manuella chock-kloreringen med högkoncentrerat hypokloritpulver har endast utförts vid ytterst
få tillfällen då badvattentemperaturen varit extremt hög, vilket leder till att den reglerade hypokloriten
dunstat för fort i värmen.
- Vattenprover är inlämnade per månad till Alkontroll i Mjärdevi, för de analyser som Socialstyrelsen
kräver. Inga anmärkningar på badvattnet har funnits.

11.2 Nytt klorregleringssystem
Det gamla reglersystemet var mycket gammalt och ibland opålitligt. Därför har vi använt en del av
bidragspengarna till att under år 2011 investera i ett nytt reglersystem för vattenreningen.
För att minska risken för fuktskador är den nya Reglerutrustningen installerad på en torrare plats, den
gamla platsen var ibland alltför starkt utsatt för fukt.

Det nya systemet är ett ProReg3 från
Processinggruppen. Systemet består av tre liknande
enheter som mäter fritt klor, pH och Redox.
Klordoseringen styrs av mätenheten för fritt klor med
en PI-regulator.
Klorpumpen styrs med doseringspulser vars
intensitet varierar med felsignalen. Det gör att vi kan
få en jämnare reglering jämfört med det tidigare
systemet.
Vattnets pH-värde regleras med pH-mätaren via en
on/off-styrning av koldioxidventilen.
Det kvarstår att rensa upp i kabeldragningen och
förbättra avsäkringen i maskinrummet.
ProReg3

11.3 Frekvensstyrning av cirkulationspumpen
Cirkulationspumpen är på 11 kW och elkostnaden för att driva den blir nästan 250:- per dag. Genom
att varvtalsreglera cirkulationspumpen på natten kan vi minska elräkningen och därmed minska våra
utgifter.

Dator som styr cirkulationspumpen för att minska elförbrukningen

Därför har vi nu kopplat in en frekvensomriktare för att kunna styra
ner varvtalet på pumpen när vattenkvaliteten är bra.
Frekvensomriktaren är kopplad till badets styrdator som styr
pumpens varvtal med Redox och tidpunkt på dygnet som
inparametrar. Pumpen varvas bara ner på natten och när
vattenkvaliteten har blivit tillräckligt bra.
Vi har märkt att om pumpvarvtalet dras ner för lågt så blir
cirkulationen i bassängen så låg att det finns risk för ökad
algtillväxt. Efter en del provande tror vi att vi har hittat en lämplig
varvtalsnivå.
Eventuellt kan man även använda pool- och lufttemperatur som
indataparametrar. Ju kallare det är desto mer riskfritt är det att
sänka pumpvarvtalet.

Frekvensomriktare
Danfoss FC300
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Sponsorer / Marknad

Badet har även under 2011 sponsrats av ett antal sponsorer, både ekonomiskt och med hantverk
och diverse material. Tyvärr är trenden neråtgående i antalet sponsorer,
Detta beroende på att vi inte aktivt jobbar med detta på ett bra sätt.
Vi försöker att synas med skyltar och monitor på ICA, samt skyltar längs vägarna in mot Vikingstad.
Dessa skyltar används endast vid speciella event såsom öppningsdag och bakluckeloppis. Vi har
även gjort en del utskick i form av Valkebobladet och flygblad. Valkebobladet delades ut i Vikingstad.
Under våren förhandlades avtalet för driftbidraget från Linköpings kommun om från 20.000:- till
60.000:- / år, Även avtalet med skolan förhandlades om och utökades, det ger nu 35.000:-/ år istället
för 10.000:-/ år
Detta kommer att stärka den ekonomiska situationen inför kommande år.
Vi hoppas att de fortsatta åtgärderna/aktiviteterna och bidragen för 2011 kommer att märkas i positiv
benämning liksom förgående år.
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Avslutningsord från ordföranden

Under det gångna året har vi samlat kraft och försökt finslipa vår organisation för att bättre kunna
driva badet.
Styrelsen jobbar kontinuerligt för att få in fler engagerade personer i styrelsen och i arbetsgrupperna.
Ju fler vi är desto bättre!

Vi har även under året arbetat med målsättningen att det skall bli så enkelt som möjligt att driva
badet och vi finslipar hela tiden alla rutiner, och jobbar på att få dem nedtecknade på ett förståeligt
sätt så det blir lätt för nya att komma in i arbetet.
Självklart har vi även i år genomfört några projekt vilka beskrivs ovan, men vi har även arbetsgrupper
som kontinuerligt tittar på vilka investeringar som skall genomföras härnäst och hur finanseringen
skall lösas.
Vi har uppvaktat kommunen med en väldigt detaljerad investeringsplan, och de behov som vi står
inför, med förhoppningen att de kan tänkas ge ett bidrag till våra investeringar.
Vi har kompletterat medlemsblanketten med fält där man kan kryssa i vad man kan tänkas hjälpa till
med. Det gör det lättare för styrelsen att hitta de som kan och vill hjälpa till. Det har varit en lyckad
satsning. Många har fyllt i att de vill hjälpa till och därigenom har vi fått kontakt med med fler
engagerade medlemmar, vilket är mycket välkommet. Det behövs alltid fler personer så vi uppmanar
alla våra medlemmar att fylla i vad man kan hjälpa till med.
Vår ”bi-syssla” bakluckeloppisen har ju blivit ett återkommande populärt inslag som ger möjlighet att
bli av med lite prylar (och fylla på). Dessutom ger det en liten inkomst till badet varje år vilket vi gläds
åt.
Sen måste man ju nämna VÄDRET och det är ju det enda vi inte kan påverka och det var ju inte den
bästa sommaren 2011. Vi hade dock turen att det var fint en vecka i juni och en i slutet på säsongen
som gjorde att vi lyckades få ett positivt resultat.
Avslutningsvis tackar jag alla som arbetat med vår förening och lagt ner mycket tid på att vi ska få
njuta av ett fint och trivsamt bad dom varma sommardagarna i Vikingstad.
Vi syns på Badet!

Vikingstad 2012-02-12

Micael Granath

Fredrik Engvall

Curt Tillman

Per Edman

Marie Ljung

Maria Rygaard

Lars Häger

Jonas Lindebring

Agneta Jonson

