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Bättre skyltning och 
uppmärkning av 
parkeringsplats

Behov av skyltad 
reservparkering vid 
gamla skolan, även 
husbilsställplatser 
önskas här!

Behov av varningsskyltar 
som uppmärksammar att 
barn tar sig över stora 
vägen till badplatsen

Riv gamla skolan och 
bygg ny parkering till 
badplatsen där

Gruset rinner iväg vid 
skyfall, vägen behöver 
höjas så att man kan gå till 
badplats vid högvatten

Grus är inte skönt att 
gå barfota på

Ta bort förbudskylt - 
Informationstavlan 
räcker!

Högt vattenstånd på 
vintern - gräsmattan blir 
aldrig bra!

Får man göra reklam för 
lanthandeln? Alt att de har 
en liten kiosk med självbe-
tjäning?Cykel- och handikappar-

kering nära badplatsen

Gör iordning ängsyta  med fler 
blommande arter och klippt 
gräsyta som kan nyttjas när det 
är trångt på badplatsen.

Fyll på med sjösand vid 
”dike” där regnvatten 
samlas

Brygga som ramar in och 
skapar en grundare del för 
de mindre barnen, gärna en 
stege här också!

Soptunnor borde stå 
kvar året om

Trall längs med 
stranden som på 
barnens badstrand

Bättre och stabilare hopptorn, 
trampolin och rutschkana

Förbättra hundbadsmöjligheter 
vid P-viken

Tillgänglighetsbad i sjövatten

Utöka stranden här med sand
obs! Hästiglar brukar trivas här!
Viktigt att få bort vattenväxterna

Bredare bryggor så man kan 
sola på dem - många sitter här 
också och passar barn

Sittplatser på bryggor alt långbänk
Möjlighet att hänga handduk etc

Ny bryggsektion med hopptorn 
här - mycket folk på hopptor-
net idag.

Högre och större hopptorn

Stranden behöver luta ut 
mot sjön - bättre avrinning

Förbättra möjlighet att bada på 
stranden vid kyrkan. Gärna med 
möjlighet till vinterbad

”Ringar” till flytbryggan i 
plast så att det inte gnisslar

Längdmarkering på 25 och 
50 m för motionssimmare

Flotte att simma ut till

Gallra skogen med solen i åtan-
ke - Spara lövträd och röj sly och 
barrträd

Förslag på båtplats

Gör iordning viken med klippt 
gräs och bänkar

Utveckla badmöjlighet vid nabben
kanske med enkel brygga som 
kan ligga även vintertid. Ev ny grill
Möjlighet till nakenbad

Populär plats för ungdomarna 
enligt MUVE

Sammanställning av synpunkter 
Skällinge badplats
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