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Pressmeddelande 
 

Brister i Kaskads badanläggning åtgärdas 
 
Badanläggningen Kaskads ägare, Tingsryds Utveckling och Fastighets AB (TufAB),  
upptäckte betongskador i anläggningen för en tid sedan. Efter upptäckten gjordes en 
utredning av ett upphandlat konsultföretag för att ta reda på vad som behöver åtgärdas i 
badanläggningen framöver. Rapporten visar att skadorna i anläggningen har orsakats av 
karbonatisering och klorider, en form av kemisk process, i betongen. Detta är något som 
enligt konsultföretaget är vanligt förekommande skador i badanläggningar. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog under måndagen att de akuta skador som  
konsultföretaget har upptäckt ska åtgärdas. Detta så att skadorna inte förvärras och 
drabbar säkerheten i framtiden. Det är viktigt att uppmärksamma att skadorna inte  
påverkar badanläggningens säkerhet idag. 
 
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB föreslås komma in med förslag om finansie-
ring. TufAB föreslås även genomföra de åtgärder som krävs för att anläggningens  
livslängd ska motsvara minst fem år. Avtalslängden med aktuell badentreprenör är fem 
år. Under måndagen föreslogs även att kommunledningsförvaltningen ska ta fram ett  
beslutsunderlag för badanläggningens långsiktiga behov. Utredningen ska redovisas för 
kommunstyrelsen senast 2020-05-01. 
 

- Nu har vi fått en översiktlig bild av läget. Vi har och kommer att 
åtgärda de mest akuta åtgärder som krävs för att verksamheten 
skall fungera. Dels på kort sikt, men även på fem års sikt. Då får 
vi lite tid på oss för att avgöra vad vi behöver göra ur ett mer lång-
siktigt perspektiv. Vi vill även möjliggöra för allmänheten att ta 
ställning till vilken ambition vi ska ha på badverksamheten i fram-
tiden, säger Mikael Jeansson, kommunstyrelsens ordförande. 

 
Kommunstyrelsen kommer att ta slutlig ställning till arbetsutskottets förslag vid  
ordinarie sammanträde den 26 november. 
 

 
För mer information kontakta: 
Mikael Jeansson 
mikael.jeansson@tingsryd.se 
Telefon: 070-536 03 37 
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