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§ 86
Vattenreningsanläggning på Tyrs Hov
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
1. 8,5 miljoner kronor anslås till tekniska avdelningen för
vattenreningsanläggning på Tyrs hov.
2. Investeringen finansieras genom ökad upplåning.
3. Finansieringen ska utgöra anslagstyp 1.

Beskrivning av ärendet
Tekniska avdelningen har gjort mätningar och en inventering på Tyrs hovs bad
som visar på att ämnet trikloraminer har förhöjda värden.
Tyrs hov byggdes mellan 1969-1972 med en om- och tillbyggnad 1992. Detta
innebär att badet med installationer är mellan 20-40 år gammalt. Befintlig
b advattenreningsanläggning, bestående av filter, pumpar, menerga-aggregat,
diverse rör och ventiler är i dåligt skick eller har fel kapacitet/ dimension och
behöver bytas ut. Reningskapaciteten är för dålig för den badbelastning som badet
har idag och driftspersonalen har på grund av detta haft svårt att hålla nere
klorvärdena.
Även ett ventilationsaggregat som inte kunde bytas under renoveringen 2005 är i
akut behov av byte på grund av rostangrepp och kommer ingå i den totala
investeringen på 8,5 Mkr.

Sänt till:
Ekonomiavdelning
Teknisk avdelning
Kommunstyrelse ns arb etsutskott
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