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Svar på Medborgarförslag - fråga om varför det är 
fönster mellan cafeterian och simhallen på ÄBC 
Hej, och tack för ditt förslag.  
Du har i ett medborgarförslag till oss föreslagit att fönstren mellan cafeterian och 
badet tas bort då en del badande kan uppleva obehag när andra människor tittar 
på och att det finns flera som inte vill besöka vårt badhus av den anledningen.  
  
Vi har förståelse för att olika människor kan uppleva obehag i många olika 
situationer och också att en del människor känner sig extra utsatt i den situation 
man befinner sig i när man besöker ett badhus. Fönster mellan cafeteria och 
bassänger är dock inte en ovanlig eller märkligt konstruktion och många badhus 
runt om i Sverige har liknande planlösning, konstruktionen och planlösningen i 
badhuset i Hagfors är således inte något unikt. Det finns såklart både fördelar och 
nackdelar med den planlösning som är aktuell.  
  
En nackdel som du lyfter är såklart att vissa kan känna sig obekväma med att 
människor som inte själva badar kan upplevas titta på de som badar.  
Med anledning av det gjordes åtgärder för några år sedan då samtliga fönster 
försågs med fönsterfilm där de som fikar inte kunde se in i badhuset. Vi fick in 
mycket klagomål på åtgärden och det framkom då att många föräldrar som väntar 
på sina barn under simträning och aktiviteter ser en fördel att kunna titta på 
aktiviteterna som barnen deltar i utan att själva behöva byta om och vistas inne i 
badhuset. Fler vuxna som ser vad som händer i bassängerna under aktiviteter med 
många barn bedöms också vara en trygghet för samtliga.  
Fönsterfilmen medförde också att miljön i lokalerna upplevdes mer instängt och 
det minskade dagsljusinsläppet till cafeterian påverkade både arbetsmiljön och 
trivseln i lokalen negativt. Fönsterfilmen togs därför bort efter enbart några 
veckor. En ny variant har film har satts upp och sitter i dag som insynsskydd för 
fönstren.     
Samhällsbyggnadsavdelningen i Hagfors Kommun har gjort bedömningen att 
även om det finns människor som känner sig obekväma med att andra kan se dem 
vid bad så överväger fördelarna med att behålla fönstren.  
 



  Sida 2/2 
 

Inom ramen för den ombyggnation som ska genomföras kommer en översyn av 
fönsterpartierna att göras. Dock är det inte aktuellt att minska dagsljusinsläppet 
till cafeterian, någon ombyggnad där fönster helt tas bort är dock inte aktuell. 
Däremot kommer möjligheten att byta ut glaset mot insynsskyddat fönsterglas i 
vissa fönster att ses över för att på så vis få ett mer permanent insynsskydd.  

Handlingar i ärendet 
Förslagställarens medbogarförslag 2018-08-30. 
Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2019-02-19.  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser därmed medborgarförslaget vara besvarat. 

 
 
 
Jens Fischer 
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Beslutet skickas till: 
Förslagställaren 
Fastighetschef Malin Gisselfeldt 
Hagforsbadet 
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