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2022.9840  Synpunkt/klagomål - Sänka vattentemperaturen 
i stora bassängen i Leksandshallen 

Tony Cederberg 

2022-10-27   Samhällsutveckling 

KOS 2022/1347  Åtgärdsredovisning synpunkt/klagomål - När vi 
har babysim och simskolor på torsdagar så 
krävs det 33 grader i bassängen för att få ha 
babysim. Vidare så vill också dom som kommer 
till oss för att rehabba ha varmare temperatur. 
Även våra vattengympagäster tycker det är 
skönt för kroppen när det är varmare 
temperatur.  
Vi har även många gäster som tycker att det är 
skönt med lite varmare vatten även på onsdagar 
och fredagar, som det nu blir när man värmer 
upp vattnet inför torsdagar. 
  
När det gäller uppvärmningen ur 
energisynpunkt, så värms bassängen upp delvis 
från våran spillvärme samt genom fjärrvärmen. 
Så i besparingssynpunkt så är det inte mycket 
som man spar genom att ta bort uppvärmningen 
på torsdagar. Sedan är det ju naturligtvis en 
avvägning om man ska väga detta mot varandra 
när det gäller å den ena sidan så många barn 
mellan 3 månader och upp till 6 år som besöker 
oss på torsdagar (ca 120 st), samt 
vattengymnastikgäster (ca 55-60 st på torsdagar 
och ca 50 st på fredagar) plus en del 
rehabgäster. Och den andra sidan när det gäller 
besparing på energi. 
  
Det blir ju som sagt varmt redan på onsdagar 
och värmen håller i sig också på fredagar. Det är 
så det blir när man ska värma upp vattnet inför 
torsdagar. Sedan så stängs uppvärmningen av 
på torsdagen, men det tar tid för vattnet att 
svalna i bassängen så därför håller värmen i sig 
även på fredagar. 
Men jag har full förståelse dina åsikter angående 
för varmt i vattnet på fredagar samt det här med 
energibesparing. Men vi kör på så länge  vi får 
med detta upplägget på torsdagar. 
  
Men kommer politikerna med nya direktiv så 
kommer vi naturligtvis att dra ner/stänga olika 
verksamheter här på Leksandshallen. 
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2022.11678  Synpunkt/klagomål - Lamporna vid Insjöns 
idrottsplats släcks för tidigt 

Torkel Holst 

2022-12-21   Samhällsutveckling 

KOS 2022/1576  Åtgärdsredovisning synpunkt/klagomål - Tända 
lampor Insjöns IP Vi kommer inte ha tänt efter 
22.00. Det är efter 22.00 som isen spolas av 
ideella krafter. Det blir för sent för dem att kunna 
sköta den om vi skjuter på tiden.  

 

2022.11679  Synpunkt/klagomål - Lamporna vid hockerinken 
vid Insjöns idrottsplats släcks för tidigt 

Torkel Holst 

2022-12-21   Samhällsutveckling 

KOS 2022/1575  Åtgärdsredovisning synpunkt/klagomål - Tända 
lampor Insjöns IP Vi kommer inte ha tänt efter 
22.00. Det är efter 22.00 som isen spolas av 
ideella krafter. Det blir för sent för dem att kunna 
sköta den om vi skjuter på tiden.  

 

2023.116  Synpunkt/klagomål - Hundar utan koppel vid 
Solvändan 

Annika Mårs 

2022-11-28   Samhällsutveckling 

KOS 2022/1491  Åtgärdsredovisning synpunkt/klagomål - Har haft 
kontakt via telefon och informerat att enligt 
Leksand kommuns allmänna lokala 
ordningsföreskrifter framgår att hundar ska 
hållas kopplade på bla Solvändan. Polisen har 
tillsyn över detta, inte miljöenheten. Kommunen 
kan hjälpa till med att informera. Har kontaktat 
kommunikatör om det går att lägga ut 
information på hemsidan. 

 

2023.252  Synpunkt/klagomål - Avsaknad av halkskydd vid 
dusch  

Tony Cederberg 

2023-01-11   Samhällsutveckling 

KOS 2022/1278  Åtgärdsredovisning synpunkt/klagomål - För 
några år sedan så tog vi bort mattan. Detta pga 
hygieniska skäl. Det är mycket enklare för oss 
att hålla golvet rent. Mattor medför större 
smittorisk av olika slag, än att vi inte har mattor. 
Vi har 1 st halkmatta kvar i hela simhallen och 
den ligger nedanför en trappa till stora 
bassängen. Där har vi bedömt att halkrisken är 
störst, så där är det befogat med matta 

 

2023.254  Synpunkt/klagomål - Bygga bostäder på 
Edshult? Ja, varför inte! Cykelväg till Övermo 
nu! Bygg Bygg Bygg 

Anna Ograhn 

2023-01-10   Samhällsutveckling 

KOS 2022/1479  Åtgärdsredovisning synpunkt/klagomål - Det 
pågår en detaljplan för bostäder vid Edshult 
(Rosen Västra) samt planeras för en cykelväg 
mellan Edshult och Övermo. Vi tolkar denna 
anonyma synpunkt som ett inspel i den tidiga 
dialogen om Översiktsplanen och tar med oss 
den i det fortsatta arbetet.  

 

2023.255  Synpunkt/klagomål - Bygg mindre radhus till 
rimligt pris,gärna 50+ boende, för att frigöra 
gårdar i byarna åt barnfamiljer. 

Anna Ograhn 

2023-01-10   Samhällsutveckling 
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KOS 2022/1499  Åtgärdsredovisning synpunkt/klagomål - Vi 
tolkar denna synpunkt som ett inspel i den tidiga 
dialogen om Översiktsplanen och tar med oss 
den i det fortsatta arbetet samt skickar 
synpunkten till det kommunala bostadsbolaget 
Leksandsbostäder.  

 

2023.257  Synpunkt/klagomål - Ny väg ner mot Norsbro 
från Riksväg 70 för en enklare tillgänglighet för 
tunga transporter 
  
 

Anna Ograhn 

2023-01-10   Samhällsutveckling 

KOS 2022/1563  Åtgärdsredovisning synpunkt/klagomål - Vi 
tolkar denna synpunkt som ett inspel i den tidiga 
dialogen om kommunens nya översiktsplan och 
tar med oss den i det fortsatta arbetet med 
översiktsplanen samt skickar synpunkten vidare 
till Trafikenheten och Näringslivschefen 

 

 

     

 


