VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SÄSONGEN 2012
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Styrelsen

Styrelsen för Föreningen Valkebobadet lämnar följande verksamhetsberättelse
för verksamhetsåret 2012:

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

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

Revisorer:
Revisorsuppleant:
Valberedning:

Sven Milton och Andreas Lomark
Vakant
John Bergström och Per Norlander

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

Föreningen har under året haft 579 medlemmar De flesta medlemmar har köpt familjekort (579
medlemmar fördelade på 186 kort, plus 5 sponsor- och styrelsekort). Dessutom utfärdades 8
enskilda medlemskap.
Så här har de olika medlemskapen fördelat sig de nio senaste säsongerna (inklusive sponsorkort):
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Familjekort

267

201

233

?

222

219

191

260

242

186

Medlemmar

1156

885

1044

961

795

963

935

1129

744

571

Enskilda

61

52

40

47

34

44

22

21

27

8

Stöd

30

15

?

16

11

38

10

2

2

0

Summa

1247

952

1084

1024

840

1045

967

1152

773

579
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Sammanträden och möten

Under verksamhetsåret 2012 har 14 protokollförda styrelsesammanträden hållits, samt höst- och
årsmöte plus ett konstitueringsmöte. Alla protokoll finns i arkivet som ni kommer åt via hemsidan.
Politikerbesök
Den 15 maj hade vi bjudit in ett antal politiker för att visa Valkebobadet och diskutera hur vi
kan upprätthålla det för framtiden.
Budskapet var att lönsamheten på badet är inte så stor men den räcker för att hålla verksamheten
igång. Däremot är inte marginalerna stora nog att göra större renoveringar eller investeringar för
försliten utrustning. Badet i Vikingstad byggdes 1969 och har inte renoverats mycket sedan dess. En
del renoveringar är snart ganska akuta om badet ska kunna fortsätta fungera. Det preliminära
renoveringsbehovet är beräknat till ca 2.7 MSEK.
De inbjudna poitikerna fick under en rundvandring på badet se alla brister med egna ögon. Vi tittade
på fastigheten, omklädningsrum, golv, duschar, toaletter, bastu, värmepannan, maskinrum,
parkeringen, förrådskontainer, solvärmen mm. Det mesta på badet är ganska slitet.

Sandfilter i maskinrummet

Elcentralen i maskinrummet
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Ekonomi

Sommaren var inte var den allra bästa och vi slutade på ett resultat på ca ???? Kr.
Ett bekymmer under säsongen har varit att möjligheten för oss att ”banka” pengar hos ICA har
försvunnit samtidigt som att Swedbank senare under hösten slutade med all kontanthantering. Detta
problem understryker behovet av att skaffa utrustning för att kunna betala med kort.
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Bidrag

Under 2012 har Valkebobadet sökt och fått följande bidrag:
Riksidrottsförbundet (RF)
Anläggningsbidrag
Driftbidrag
Carolina-stiftelsen
Särskilt bidrag
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124 000:- (överfört från 2011)
100 000:60 000:5 500:4 965:- (avser simskolan)

Simskoleverksamhet

I år har vi haft 20 simskolegrupper indelade i tre perioder, dvs 6 grupper fler än 2011. Totalt har ca
175 barn deltagit i simskolan, en ökning med ca 50 barn mot förra sommaren.
Nytt för i år var grupperna i ”Plask & Lek” för barn under 5 år som vi startade på test då många
småbarnsfamiljer flyttat in till Vikingstad. De blev populära och snabbt uppbokade.
Kursen i Crawl blev äntligen av efter att ha blivit inställd 3 år i rad. Både vuxna och barn anmälde sig
så vi valde att dela gruppen i två.
Vi har i år haft följande simgrupper:
• 8 nybörjare
• 2 plask & lek
• 3 fisken
• 4 kan simma lite
• 2 märkestagning
• 1 crawlkurs
Även i år erbjöd vi privatlektioner.

Lördagen den 18 augusti ordnades simskoleavslutning med promoveringshögtid. Alla simskoleelever bjöds på glass och familjerna kunde gå tipspromenad.
Simlärare var välbekanta Kenny samt en ny som heter Sara. Johanna var även i år
simskoleassistent.

Kenny var simlärare i år också

Promovering för märkestagningsgruppen

En förbättring till kommande år skulle kunna vara att tydliggöra målen för de respektive grupperna,
kan vara bra för både för barnen och simlärarna.
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Personal / Anställda

På badet har, under säsongen 2012, ett 20-tal personer arbetat i varierande omfattning.
Av dessa var 5 personer anställda som badvakter (där två även bedrivit simundervisning i varierande
grad), 5 personer var anställda kioskansvariga och 6 har varit anställda via Linköpings Kommuns
ferieförmedling. En person har varit anställd som simskoleassistent. Vi har även haft flera personer
som ringts in med kort varsel vid behov.
Många av personalen har varit nyanställda för året,men trots det har arbetet fungerat mycket bra. På
grund av det relativt dåliga vädret har vi kunnat driva verksamheten med minimalt antal i personalen,
vilket bidrogit till lägre presonalkostnader än vanligt.

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

Under badsäsongen har vi haft personal som kioskansvariga och de har varit anställda av oss. Vi har
dessutom haft ungdomar från kommunens Ferieförmedling.
I styrelsen har vi haft en person som haft huvudansvar för kiosken. I det uppdraget ingår bl a
iordningställande inför öppnandet och efter säsongen, inköp under sommaren samt introduktion av
anställd personal.
Även i år har vi delegerat ut de löpande inköpen under sommaren till de kioskansvariga. Det har dock
varit i samarbete/rådfrågan med kioskansvarig i styrelsen.
Vi har gjort inköp av mat, dricka, godis, muggar mm från ICA i Vikingstad. Detta har varit mycket bra
då vi kunnat göra mindre beställningar så vi inte behövt haft ett stort lager utan gjort inköpen då det
behövts. Med tanke på den regniga sommaren var detta en stor fördel för oss. Vi har även gjort en
del förändringar i sortimentet och det har sålt bra.
Glassinköp gjordes även i år från Varsegod GB-glass och en del städmaterial från Procurator.
Vi har fortsatt med att förprogrammera priser och scanna varor direkt i kassaapparaten. Tyvärr fick vi
inte till att använda betalkortssystem den här sommaren vilket skulle underlättat för både anställda
och badgäster. Detta hoppas vi kunna fungera sommaren 2013.
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Aktiviteter

Vikingstadskolan anordnade skolavslutningen på badet i år. Tidigare år har skolavslutningarna alltid
hållits i kyrkan. Vi hade tur med vädret vilket var bra eftersom många hade med sig fika och dukade
upp efter avslutningsfirandet.

Skolavslutning 14 juni på Valkebobadet

Valkebobadet har blivit en ännu viktigare
samlingsplats för bygden

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!
Under 2012 anordnades bakluckeloppis vid 2 st tillfällen. Som vanligt i samband med badets
öppnade och stängning för säsongen.
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Fastigheten; underhåll och investeringar

De renoveringar och underhållsåtgärder som utförts är följande:
Fastighet
Inför säsongen målades mellanbassängen och plaskdammen. Innan målning lagades
bassängkanten på mellanbassängen, då den hade frysskador.
Det vita och bruna på träpanelfasaden mot parkeringen (i söderläge med störst behov) har målats,
dock inte det vita upp mot taket.
Inbrottslarmet är uppgraderat och numera integrerat med ett nyinstallerat passersystem. Numera
larmar man av och öppnar med taggar istället för nycklar. Det medför att vi enkelt styr vem som har
access till vad.
Finansieringen av de 2012 års genomförda åtgärder har skett m h a ett särskilt investeringsbidrag
från Linköpings kommun på 100.000:-.
Under senhösten drabbades badet av ett rörläckage på inkommande vattenservisledning. Läckaget
är i marken, utanför omklädningsbyggnaden. En helt ny vattenservisledning planeras ihop med
fjärrvärmeinstallationen. (se nästa stycke)
Bidragsansökningar och renoveringsvisioner
Hösten 2011 ansökte Valkebobadet om ett investeringsbidrag på 2.7 MSEK. Vi bjöd in ett antal
politiker till badet 15 maj 2012 för att visa hur mycket som behöver renoveras efter 40 års drift.
Under vintern 2013 kommer badet besluta om investering i en nyinstallation av fjärrvärmeanläggning
som ska garantera badtemperatur på 23 grader hela säsongen. Utöver varmt vatten i poolerna
kommer även duschvattnet värmas med fjärrvärme.
Detta sker under förutsättning att Linköpings kommun står för investeringskostnaden, vilket de mer
eller mindre lovat under den löpande dialog som hållits om detta ända sedan 2011.
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Maskinrum och Pool

Efter den stora renoveringen 2011 med Nytt Klor & PH regleringssystem,
frekvensstyningsutrustningen av cirulationspumpen samt det övervakningssystem som Per och
Jonas konstruerat, gjordes under 2012 inga stora ekonomiska investeringar.
Vår förhoppning är att de bidragsansökningar vi under året diskuterat med Linköpings Kommun kan
ge oss möjlighet inom de närmsta åren fortsätta att byta ut många av de åldrande delarna som
bygger upp vår vattenreningsprocess.

11.1 Drift och underhåll
Områden att nämna för 2012:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Lagat ett antal av solvärmeslingorna och dess kopplingar på huvudbyggnadens tak
Plastat insidan på säkerhetskärlet kring de 2 klortankarna, för att minska risk för frätskador på
säkerhetskärlets metall samt läckage.
Skurit upp nya hål i utblåsröret på Stora poolens botten, för att försöka öka flödet till poolen
från Reningsanläggningen.
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.
Vattenprover är inlämnade per månad till Alkontroll i Mjärdevi, för de analyser som
Socialstyrelsen kräver. Inga anmärkningar på badvattnet har funnits.
Den manuella chock-kloreringen med högkoncentrerat hypokloritpulver har endast utförts vid
ytterst få tillfällen då badvattentemperaturen varit extremt hög, då den reglerade hypokloriten
dunstat för fort i värmen.
Även under 2012 har vi haft dagar då algblomning tydligt synts i stora poolen. Vi kommer att
jobba vidare för att försöka hitta åtgärder.
Miljökontorets uppföljning av deras Miljökrav mot Badanläggningar gav glädjande inga direkta
anmärkningar under 2012, den enda var ( som vanligt) 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 värmeteknik, är med i planerna för framtiden när finanserna så tillåter.

Grundvattenpumpen gick sönder i
samband med poolrengöringen i våras.
Pumpen stannade när stora poolen
fortfarande var tom tack och lov var det i
slutfasen av arbetet. Vi var tvungna att
börja fylla bassängen några timmar
senare. Om grundvattennivån stiger för
högt när bassängen är tom, så kan den
flyta upp och spricka.
Efter säsongens slut hissade vi upp
pumpen och lagade de kabelfel som
uppstått. Nu är pumpen redo för nästa
säsong igen.
Grundvattenpumpen uppe för reparation
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Sponsorer / Marknad

Badet har under 2012 sponsrats av 13 företag, både ekonomiskt och med hantverk och diverse
material. Vi kunde bland annat under 2012 beställa nya tröjor till personalen, delvis med hjälp av
sponsorpengar.
Antalet sponsorer låg på ungefär samma nivå som året innan, men några har försvunnit och andra
nya har tillkommit. Arbetet med att hitta nya sponsorer och att bearbeta de trogna är på väg att bli
bättre, men med fortsatt arbete kan vi bli ännu bättre.
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 trycktes i 1800
exemplar och delades ut i Vikingstad med omnejd. Och placerades även ut på strategiska platser
runt om i Linköping, ex Flygvapenmuseum.
Under året har även en Facebook-sida lanserats. Den uppdateras med de större evenemangen och
kioskpersonalen kunde även uppdatera med dagens badtemperatur, dagens tips från kiosken med
mera.
Avtalet med skolan förhandlades om och utökades, det ger nu 15.000:-/ 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 2012 kommer att märkas i positiv
benämning liksom förgående år.
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Avslutningsord från ordföranden

Det verkar som om Linköpings kommun äntligen har förstått betydelsen av våra landsortsbad, och
börjat ge oss bättre stöd.
Intresset från våra politiker har ökat och vi har även fått lite mera pengar under 2012 (en
engångssumma på 100.000:-) för investeringar. Sen så ligger det förslag i kommande budget (20132014) ökat investeringsbidrag till vårat bad, så det hoppas vi på att det går igenom.
Hur kommer detta sig då? Jo till stora delar så beror det på ett målmedvetet arbete från styrelsens
sida att bearbeta politikerna. Vi har under flera års tid bjudit in och även skickat ut information
kontinuerligt om badets status och renoveringsbehov, tagit upp frågan när vi fått tillfälle även i andra
sammanhang, visat upp vårt engagemang, utfört investeringar inom de resurser vi haft och visat vad
vi kan åstadkomma. Helt enkelt spridit budskapet att detta är en förening (bad) som tänker slåss för
sin existens.
Engagemang är viktigt för alla föreningar, att hålla ”ångan” uppe, visa på nytänkande och driva det
framåt är ett måste om man ska överleva på sikt.
Nu lämnar jag och några med mig styrelsearbetet vilket medför att nya styrelsemedlemmar måste
tillsättas. Att hitta nya personer till styrelse och andra uppdrag är en uppgift som vi hela tiden måste
jobba med så föreningen inte tappar fart.
Till sist tror jag att Valkebobadet har en lysande framtid om vi får till fjärrvärme för att värma
bassängerna, så vi kan förlänga badsäsongen. Kommunen behöver baden utanför Linköping och vi
är en viktig del i detta.
Ha en skön badsäsong 2013
Micael Granath

Vikingstad 2013-02-10

Micael Granath

Fredrik Engvall

Curt Tillman

Per Edman

Marie Ljung

Maria Rygaard

Lars Häger

Jonas Lindebring

Agneta Jonson

____________
Malin Götmalm

