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Minnesanteckningar från sektorsgrupp Publika Bad – Teknik 

(tidigare Offentlig Sektorgrupps) möte 21/3-2017 

Deltagare: Per Sandin (Cemi), Tomas Hjälmeby (Tylö), Olle Stadig (Tagebad), Stefan Wodsten 

och Mattias Pallard (Kakelspecialisten), Mia Mathiasson (Projektengagemang), Hans 

Österlind (Dekra), Magnus Paulsrud (Processing), Erik Svensson (Sveco), Sven Erik Månsson 

(Poolwater), August Örnmark  (Weedo Tech), samt Morgan Kullander (Enwa 

Badanläggningar). 

Anmäld frånvaro: Jonas Wångsell (NCC), Jan Bergendahl (Medley), Calle Hellberg (Liljevall), 

Marcus Malmsten (Malmsten), Mille Örnmark (Controlux), Pär Svensson (PP Arkitekter), 

Lotta Loshammar (Svenska Badmästarförbundet), Thomas Lugnet (Hydrosport), Patrick 

Löfberg (Menerga), Askar Yasser (Pool o Platt). 

Därutöver kallade; Ylva Edwards (CBI). 

Agenda 

• Inledning med presentation 

• Avrapportering i befintliga projekt 

• Hemsidan och eventuell uppdatering med ny information 

• Uppdatering kring Miljöaspekterna gällande PVC genom besök av Göran Jakobsson 

på Inovyn och Michael Östman på GPA. 

• Uppdatering status gällande PE rör 

• Uppdatering kring Styrelsematerial. 

• Folkhälsomyndigheten. 

• Inspel till Marknadsgruppen. 

• Föregående protokoll. 

• Övriga frågor. 

• Nästa möte. 

 

1. Avrapportering i befintliga projekt 

• LCC-kalkyler: Erik Svensson presenterade ett resonemang kring hur man definierar en 

badgäst i ett bad, utifrån hur mycket föroreningar den avger under hela sin vistelse. Erik 

kommer jobba vidare och skicka ut ett förslag på remiss.  

• Spolvatten: Mille och Magnus har sammanställt en lista över vad olika branscher skriver 

och funnit att det finn mycket motsatser i detta. De har gått vidare till Naturvårdsverket 

och fått förståelse för detta och löfte och att de skall bjuda in till samråd för att hitta ett 

regelverk som blir tydligt och inte motverkar varandra.  
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Backspolningsvatten kan renas på olika sätt och därmed kunna skickas på olika ställen 

beroende av hur olika myndigheter ser på detta.   

• Besiktningar: Hans förtydligade att syftet med att komma in i tid är att skapa 

förutsättningar för att inte producera saker som farliga för människors säkerhet. Tex att 

ett snyggt vattenhjul i ett leklandskap inte gör det möjligt för ett barn att stoppa in och 

fastna med huvudet. Han uppdaterar listan och skickar med i minnesnoteringarna.  

• AFS: Inget nytt men återstår att lägga upp på nya hemsidan.  

• Tillgänglighet på bad: Då vara sig Jonas, Marcus och Mille deltog på dagens möte så 

fanns ingen ny information. Mia Mattiasson anmäler sitt intresse över att vara med i 

arbetsgruppen.  

Erfarenheterna från Järfälla visar att det inte finns stöd i BBR att göra undantag för 

tillgänglighet. Dock kan verksamheten bestämma vem som får använda olika 

attraktioner.   

 

2. Uppdatering PVC  

• Bifogar presentation från inovyn i pdf.  

• Vid brand så självslocknar PVC vid en temperatur under 400 grader.  

• PVC U och C tål inte UV-ljus utan bör ha annat material 0,5-1 meter före och efter. 

Däremot tål Vit PVC detta då det innehåller 4-5% titan dioxid.  

• Lim: Henkel har utvecklat ett Tangitlim och rengöringsmedel som inte innehåller något 

lösningsmedel. I februari blev lilla förpackningen godkänd i Sverige och den stora är 

under arbete just nu. Har varit godkänd i bl.a. Tyskland i drygt 1 år.     

 

3. Uppdatering status gällande PE rör 

• Analyserna fortsätter och GPA vill gärna ha information om när något skall kapas ner så 

att det får möjlighet att plocka bitar direkt i vattenbad för att skicka på analys.  

• Närmast kommer GPA, Agro, Borealis, Swimtec och Brentag att träffas i Haninge hos 

Lotta Loshammar för en gemensam genomgång på plats för att titta på hela processen.  

• PE rör som är både 12 och 20 år gamla har konstaterats ”friska” och utan skador enligt 

Mille. Inget verifierat om vart detta är eller innehåller. 

 

4. Uppdatering från Styrelsen. 

• Genomgång av PowerPoint presentation med föreningens  

 

5. Folkhälsomyndigheten. 

• Ny person har blivit utsett att driva projektet kring nya riktlinjerna och SBB har återigen 

fått bekräftat att vi ingår i arbetsgruppen som även kommer att innefatta personer från 

miljö och hälsokontoret med flera.  

 

6. Marknadsgruppen. 

• Marknadsgruppen hade möte veckan innan vårt och söker inspel om hur de olika 

sektorgrupperna önskar att marknadsgruppen driver arbetet framåt. Frågan lyftes men 

sent på dagen gjorde att vi inte fick igång samtalet och vi får tänka till inför nästa möte 

och återkoppla våra tankar.  
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7. Föregående protokoll. 

• Lägges till handlingarna. 

 

8. Övriga frågor 

• Omvärldsbevakning erbjuds medlemmar för 1200 kr per företag och då kan man 

registerna flera anställda som skal han detta. Kansliet går en städning i allt som kommer 

in och rensar bort sådant som inte är relevant.   

• Genomgång av PowerPoint presentation med föreningens  

• Sammankalla till ett möte mellan kemleverantörer, anläggningar och entreprenörer för 

att lyfta säkerhetsfrågan kring kemikaliehantering. Bjud även in leverantörer av CO2 till 

detta möte. Sven Erik och August tar denna boll vidare.  

• Ylwa har slutat och ersätts av en tjej vid namn Åsa?  

 

9. Nästa möte 

• Träffas tre till fyra gånger per år. 

• Nästa möte den 4 september 2017, klockan 10-15. Plats Projektengagemang (PE) Årsta. 


