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Østerbro Lokaludvalg har følgende kommentarer til fire af forslagene:
Forslag 1: Højere badesikkerhed og bedre udnyttelse af
livreddernes ressourcer
Øget sikkerhed er positivt, men da der er ikke nævnt erfaringer med
denne teknik andre steder fra, bør det testes i et anlæg, før der
vedtages bredere investering. Da ”foreningsovervågning” af bassiner
kræver ”ingen andre svømmere” i bassinet, skal det ved
tidsplanlægning sikres, at borgere med arbejde i dagtimerne kan
anvende anlægget imellem kl. 16 og 20.
Forslag 3: FerieCamps og bedre kapacitetsudnyttelse af
svømmehaller om sommeren
Der opereres med lukning af flere svømmehaller, herunder Øbrohallen
i 6 uger i sommerferien. Besparelsen fra 2020 er lav (kr. 0,3 mio.
svarende til ½ administrativ medarbejder), og den
umuliggør/besværliggør anvendelse af svømmeanlæggene for mindre
børn og pensionister. Forslaget bør derfor afvises.
Forslag 4: Øget kapacitetsudnyttelse af svømmehaller ved ny
prisstruktur
I tabel 2 foreslås takster for 2019 med billetprisstigninger på op til
38% i 2019. Det er helt udenfor fornuftig relation til brugernes
indtægtsstigninger og må derfor afvises. Bortset fra i særlige
situationer, må prisstigninger følge almindelig inflation.
Forslag: Omdanne Fisketorvets havnebad til badezone
Fakta om havnebadet:
• Fisketorvets er byens næstmest anvendte havnebad.
• Havnebadet bidrager betydeligt til at gøre lokalområdet
attraktivt.
• Der er på det seneste – og vil blive – bygget et betydeligt antal
nye boliger i området omkring havnebadet.
• Forældre i lokalområdet kan i sommerperioden trygt lade børn
bade i havnebadet pga. livredderne.
• Usikre svømmere kan svømme trygt i havnebadet pga.
livredderne og bundnet.
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Ændring ved omdannelse til badezone:
• Børn kan kun anvende badezonen under ledsagelse, hvilket
ikke er muligt i det meste af åbningsperioden i dagtimerne for
forældre med arbejde i disse timer.
• Der vil være en betydelig reduktion af badesikkerheden ved
etablering af badezone i stedet for havnebadet. Reel sikkerhed
kan kun opnås ved livredder tilstedeværelse samt etablering af
sikkerhed imod jetski og lignende (ulykken i havnen i
erindring).
• Usikre svømmere vil ikke kunne anvende badezonen.
• Afstanden til Islands Brygge havnebad er for stor for mindre
børn, og belastningen her vil også blive (uattraktiv) høj.
Forslaget giver så betydelige ulemper i forhold til besparelsen, at det
absolut må afvises. Det administrative arbejde ved høring af alle
interessenter og ansvarlige instanser i forbindelse med omdannelse til
badezone er ikke medtaget i investeringen.

Med venlig hilsen
Allan Marouf
Formand for Østerbro Lokaludvalg
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