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Idéverkstad vid Ostrabadet 
Sundbyholm Platsutveckling bjöd in till digital 
och fysisk boendedialog med idéverkstad den 
20 augusti 2022 vid Ostrabadet i Sundbyholm. 
Mellan klockan 11 och 14 fanns Sundbyholm 
Platsutveckling tillsammans med Strategisk 
 Arkitektur på plats för att lyssa in idéer av de 
boende om framtidens badplats och båthamn. 

115 personer svarade på en onlineenkät som var 
öppen under en veckas tid. Omkring 70 när
boende kom till badet för att samtala, tycka till, 
ställa frågor och skapa idéer. 

På platsen fanns planscher med information, 
klotterplank med frågor om hur platsen används 
idag, hur man tar och vill ta sig hit och hur plat
sen önskas användas i framtiden. Vid en pyssel
station fick deltagarna vika och skapa hus och 
platser av den utveckling man önskar, fota av 
och hänga upp och beskriva sin idé. 

Här kan du läsa vad som sades och skapades i 
onlineenkäten och på plats vid Ostrabadet. 

Idéverkstad:
Ostrabadet, Sundbyholm

220820, 11.0014.00

Omkring 70 besökande

Digital enkät:
Öppen 220810220823

115 svarande 



Idag
SLUTSATSER AV VAD OSTRABORNA TYCKER BÄST OM IDAG

Lugnet som rår över Ostrabadet idag är det 
många som uppskattar. Nästan alla kommer hit 
för att bada under somrarna och njuta av lugn 
och ro året om. Hälften hittar hit för att leka 
med barn, åka skridskor och har sin motorbåt 
här. Ungefär var tredje person gillar att  grilla  
och ha picknick eller går hit under sin hund
promenad för att låta hunden bada och leka.  



Idag
KLOTTERPLANK FRÅN IDÉVERKSTADEN 



I framtiden
SAMMANFATTNING AV VAD OSTRABORNA ÖNSKAR SE FÖR  UTVECKLING AV OSTRABADET

Bra badmöjligheter från en fin strand och bad
bryggor  efterfrågas av många. Till kyliga  dagar 
önskar de  boende basta med möjligheten att 
vinterbada. Vissa önskar att bastun går att 
hyra. Fler och finare  platser för att grilla, ha 
picknick och fika under tak önskas, så som toa
letter och omklädningsmöjligheter, lekplats och 
utegym.  

Befintliga och eventuella nya båtägare  önskar 
bättre och säkrare  bryggor för framför allt 
 motorbåtar. Vissa är öppna för möjligheten att 
dela ägande eller hyra båt samt SUP,  kajak, 
optimistjolle mm. På plats på idéverkstaden 
 diskuterades möjligheten att flytta bryggorna 
öster ut där vassen tagit över idag. Man önskar 
mer plats för både bad och båtaktiviteter, 
separerade från varandra. 

De allra flesta önskar att den initiala utveck
lingen är upprustning av bryggor och underhåll 
av  botten, vass och sly. Ungefär var tredje som 

svarade på enkäten ville att inget ska göras, 
man gillar platsen som den är. På plats var det 
vissa som ångrade sin åsikt om detta och insåg 
att underhåll och utveckling är positivt för plat
sen.  

Ungefär hälften av de som svarade på  enkäten 
 är  beredda att betala en medlemsavgift för att 
nyttja utvecklade  faciliteter. Hälften av båt
ägarna vill vara aktiva ett par gånger per år 
medan nästan hälften önskar att betala sig fri 
utan att vara aktiv. 



I framtiden
KLOTTERPLANK FRÅN IDÉVERKSTADEN



I framtiden

5. Ostrabadets framtid:  
 
Vid Ostrabadet får vi (enligt gällande detaljplan) utveckla friluftsbad, omklädningshytter, toaletter och
småbåtshamn med bryggor. 60 kvm fördelat på en eller flera byggnader för dessa ändamål får byggas.   
 
Vad önskar du byggs i Ostrabadet? 

Ingenting! 25

Toaletter och omklädning 39

Förråd för kajaker, båttillbehör, … 20

Uterum/takad uteplats för pickn… 26

Grillplatser 50

Bastu 51

Lekstuga, lekplats 28

Gym, utegym 32

Kiosk 15

Annat 9

ÖNSKEMÅL ANTAL
SVAR*

Gör inget/Nöjd som det är/Saknar inget 31

Underhåll, säkerhet bryggor, vass, botten, sly 10
Omorganisera  flytta båtbryggor mot väster och bredda bad
plats/strand mot öster

2

Bada, Badbryggor, Badstrand, Vinterbada 51
Bastu 40
Grillplats/fikaplats 18
Båtbryggor 18
Isaktiviteter/skridskobana/plogade banor mm 17
Kiosk/fik/restaurang 13
Toaletter 12
Utegym 8
Hopptorn/trampolin 7
Lekplats 6
Sittplatser/solstolar 3
Omklädningsrum 3
Hundbad 3
Flotte/flytbrygga 2
Belysning/kameror 2
Sjöaktiviteter (kajak, sup, optimist mm) 2
Utomhuspool 2
Hästbad (och ridväg längs sjön) 1
Bättre parkering 1
Bättre bom 1
Grusade vägar (ej lera) 1
Ta bort ramp (lägg i båt i Sundbyholm) 1
Ta bort parkering 1
Grönska 1
Fiska 1
Belysning 1
Elljusspår 1

SAMMANSTÄLLNING AV ÖNSKEMÅL OCH ÅSIKTER FRÅN KLOTTER
PLANK PÅ IDÉVERKSTADEN OCH TEXTSVAR I ONLINEENKÄTEN

ONLINEENKÄT  ALTERNATIVFRÅGA

*Antal svarade kan vara missvisande då en person kan ha svarat på 
samma fråga på olika ställen. Antalet ger en uppfattning av intresset 
och ska inte tolkas för tydligt.

* Förråd för kajaker, båttillbehör, etc.  
** Uterum/takad uteplats för picknick, middag, fest, event mm

* 

**



I framtiden
IDÉVERKSTAD  FOTON FRÅN MODELLBYGGE 

Deltagarna vek och skapade 
hus med olika innehåll, så som 
 omklädningsrum, wc, förvaring, 
bastu, glasskiosk och vaktbås för 
båtarna. Det byggdes  bryggor, 
pergolas, grill platser och 
funderades kring lek platser, 
sandstränder, utedusch och 
gräs matta.  



I framtiden
IDÉVERKSTAD  FOTON FRÅN MODELLBYGGE 



I framtiden
IDÉVERKSTAD  FOTON FRÅN MODELLBYGGE OCH SKAPARNAS BESKRIVNINGAR



I framtiden
IDÉVERKSTAD  FOTON FRÅN MODELLBYGGE OCH SKAPARNAS BESKRIVNINGAR



Ta dig 
KLOTTERPLAK FRÅN IDÉVERKSTADEN MED FRÅGOR OM RÖRELSE OCH KOMMUNIKATION I OMRÅDET 

Kommunikationen till och från 
Ostrabadet diskuterades på 
plats. Det fanns både åsikter 
för och emot att kunna åka bil 
enklare och närmre badet, att 
kunna lägga i sin båt vid badet 
 eller om den funktionen ska ske 
på annan plats. 

Ökade kopplingar för gång och 
cykel mellan Ostra Knall och 
östra delen av Sundbyholm, 
campingen, travet och Slottet 
önskades. 



Tack för ditt deltagande och 
goda engagemang!


