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Folkhälsan i Petalax ja valtuutetut Ann-Helene Ståhl, Iris Bäck-Sjökvist ja Elin
Bjurs ovat jättäneet aloitteen Vägvikin uimarannasta.
Maalahden  kunta  omistaa  Vägvikin  uimarannan  ja  monitoimitalon,  jonka
kunnossapidosta  huolehtii  sekä  kunta  että  osittain  Folkhälsan  i  Petalax
talkootyönä.

Myös  Arbetsgruppen för Petalax rf  on jättänyt  Kristina Vesterbackin kautta
kirjelmän rannan kunnossapidosta.

Folkhälsan huomauttaa, että kaikkea kunnossapitoa ei voi hoitaa talkootyönä,
minkä vuoksi kunnossapito on viime vuosina ollut heikkotasoista. Yhdistys on
jättänyt  luettelon  asioista,  jotka  kunnan  vahtimestarin  (kiinteistönhoitajan)
tulisi hoitaa. Kunta hoitaa jo useimmat näistä asioista:

- Roskakorit on otettu esiin keväällä niiden oltua säilytyksessä Bockörenissä, 
tarpeelliset rakennusten korjaukset on tehty.
- Laiturit ja portaat on hoidettu teknisen puolelta.
- Sukellukset on tehty ennen uimakoulun alkua viimeiset viisi vuotta.
- Urakoitsija on leikannut nurmikon muissa kunnan paikoissa käytössä olevin 
aikavälein.
- Lietekaivo tyhjätään, kun pinnankorkeuden hälytin on hälyttänyt. Hälytys 
menee vahtimestarille.
- Rannan haraus on myös tehty.
- Ulkosuihku on rakennettu siten, että vesi menee sekoittajan läpi. Jos 
molemmat suihkut ovat käytössä, paine laskee.

Yksittäiset Petolahdessa asuvat henkilöt ovat esittäneet mielipiteensä jo vuonna
2013  siitä,  että  Vägvikin  uimaranta  tulisi  siirtää.  Folkhälsanin  kokouksessa
9.10.2013  todettiin,  että  yhdistyksen  hallitus  ei  kannata  ehdotusta,  suojaisa
sijainti  sopii  uimarannalle  erinomaisesti,  mutta  ehdotettiin,  että veden laatua
parannettaisiin  tavalla  tai  toisella.  Kunta  toteutti  noin  3000  m2:n  kokoisen
alueen ruoppauksen kevättalvella 2014.

Nykyisen  uimarannan  veden  virtauksen  helpottamiseksi  tuloväylää  on
levennetty  pohjoispuolelta,  jossa  hyppytorni  nykyään  sijaitsee.  Rannan  ja
hyppytornin välillä on tehty kaivutöitä talvella 2020, ja jos vesi on riittävän
syvää, hyppytorni siirretään lähemmäs maata, jotta veden virtaus paranee.
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Koska vesialue on suurelta osin matala,  suurempia ruoppauksia ei ole syytä
tehdä,  kun  jokaisen  ruoppauksen  välinen  aika  ilmeisesti  lyhenee  vuodesta
toiseen.
Veden näytteenotto aloitetaan tänä vuonna touko–kesäkuun vaihteessa.

Folkhälsan on ehdottanut aloitteessaan, että uimaranta siirretään kauemmas.  
Tekninen lautakunta on keskustellut syksyllä 2019 talousarviota käsitellessään,
että  uimaranta  siirrettäisiin  pohjoispuolelle  vuonna  2022.  Kunnanvaltuuston
hyväksymässä  investointisuunnitelmassa  ei  kuitenkaan  ole  talousarviovaroja
tätä varten.

Liitteet:
- aloite, Elin Bjurs ym.
- Arbetsgruppen för Petalax rf:n kirjelmä.

Vs. tekninen johtaja John Södergranin ehdotus:
Uimarannalla  ei  tehdä  suurempia  ruoppauksia  ennen  kuin  on  päätetty,
siirretäänkö uimaranta vai ei.

Päätös:
Tekninen  lautakunta  päätti  yksimielisesti  ehdottaa  kunnanhallitukselle,  että
edellä  oleva  valmistelu  annetaan  vastaukseksi  aloitteeseen,  tosin  sillä
lisäyksellä,  että  tekninen  lautakunta  aikoo  huomioida
talousarvioehdotuksessaan  2021  uimarannan  mahdollisen  siirtämisen
suunnittelukulut. Tekninen lautakunta ehdottaa näin ollen, että aloite todetaan
loppuun käsitellyksi.
__________

Kh 104 § Kunnanjohtaja Jenny Malmsten:

Tekninen  lautakunta  on  valmistellut  vastauksen  aloitteeseen.  Teknisen
lautakunnan  selvityksessä  todetaan  edellä  olevan  mukaisesti,  että  kunta
huolehtii  rannasta  ja  että  kunta  hoitaa  jo  nyt  suurimman  osan  aloitteessa
mainituista kunnossapitoon liittyvistä asioista. 

Kysymys  rannan mahdollisesta siirtämisestä on sen sijaan vaikeampi.  Ennen
kuin  siirtämiseen  otetaan  kantaa,  on  selvitettävä,  parantaisiko  rannan
siirtäminen kauemmas veden laatua. 

Nykyisen  uimarannan  veden  virtauksen  helpottamiseksi  tuloväylää  on
levennetty  pohjoispuolelta,  jossa  hyppytorni  nykyään  sijaitsee.  Rannan  ja
hyppytornin välillä on tehty kaivutöitä talvella 2020, ja jos vesi on riittävän
syvää, hyppytorni siirretään lähemmäs maata, jotta veden virtaus paranee.

Jää siis nähtäväksi, kuinka jo tehdyt toimenpiteet vaikuttavat veden laatuun ja
auttaisiko siirtäminen. 
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Tekninen  lautakunta  mainitsee  päätöksessään,  että  se  aikoo  huomioida
talousarvioehdotuksessaan  2021  uimarannan  mahdollisen  siirtämisen
suunnittelukulut. Asia tulee siksi ajankohtaiseksi jälleen syksyllä. 

Suunnittelukulujen  summaa  ei  ole  tällä  hetkellä  määritelty,  ja  talousarvioon
2021 otetaan kokonaisuudessaan kantaa syksyllä 2020.

Liitteet:
- aloite
- Arbetsgruppen för Petalax rf:n ja Folkhälsanin kirjelmä.

Kunnanjohtaja Malmstenin ehdotus:
Kunnanhallitus  antaa  edellä  olevat  valmistelut  vastaukseksi  aloitteeseen  ja
ehdottaa, että kunnanvaltuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös:
Hyväksyttiin.
_________ 

Kv 51 § Liite.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin. 
_________


