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Projektplan Badängsparken 

 

Denna projektplan beskriver hur Badängsparken i Otterbäcken åter kan bli en badplats med olika 

aktiviteter till gagn för såväl lokalbefolkningen som besökande. 

Bakgrund 
Varje år bjuder Otterbäckens Byalag in sina medlemmar på ett höstmöte. Syftet med detta möte, 

som är stadgeenligt, är dels att medlemmarna skall få träffas, lära känna varandra och ha trevligt, 

men även ett forum för diskussioner och förslag på hur vi gemensamt kan utveckla vår by. På det 

senaste höstmötet i november 2019, framfördes önskemål om att återskapa Badängen till en 

badplats vilket med stor majoritet beslutades. 

Vice ordförande Jette Gyldenlöve och sekreterare Björn Wadensten, utsågs av styrelse att leda 

projektet. 

Badängsparken idag 
Badängsparken är det största 

grönområdet i Otterbäckens norra 

del, beläget mellan Allmänna vägen 

och Vänern. På området finns bygg-

nader med en året-runt-öppen grill, 

en sommarrestaurang, byggnad för 

rökning av fisk mm, en bastubyggnad 

samt två lusthus. En enkel minigolf-

bana finns vid grillen. Hamnbassäng-

en intill restaurangen var en gång 

kajplatsen till passagerarbåten 

Marianne. Gullspångs kommun har 

nyligen avgränsat parken med ett 

staket mot restaurangen, reparerat 

belysningen och anordnat en enkel 

liten grillplats. Sedan många år firas 

traditionsenligt Byalagets Valborgs-

mässoafton och Midsommar i park-

en, samt Otterbäckendagen som 

arrangeras av ortens föreningar i samverkan.  
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Restaurangen har ett strategiskt läge vid 

hamnbassängen.  

Minigolfbanan ligger i anknytning till  grillen och har inte 

varit i bruk på många år.  

 
För barnen finns idag en gungställning. Tanken är 

att på sikt bygga ut lekplatsen.  

Badängen ligger vackert vid Vänerns 

strand i  nära anknytning till  Amne härads 

småbåtshamn. På andra sidan vattnet syns 

Storön.  

Syfte 
Syftet är att skapa ett strandbad och därmed 

utveckla Badängsparken som mötesplats för 

både lokalbefolkning och besökande. 

Dessutom får vi en badplats i norra delen av 

Otterbäcken, vilket saknas idag. Här finns 

också möjligheter att anlägga boulebana, 

beachvolley, utescen, mm. 

Genom att öka Badängens attraktionskraft 

bidrar vi till att sätta Otterbäcken på kartan som ett turistmål. Detta gäller också båtturismen då vi 

ser att det går att ordna gästplatser för fritidsbåtar, där tidigare passagerarbåtarna till Storön lade till. 

Det är även gångavstånd från Amnehärads Båtklubbs gästhamn. 
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Befintlig sandstrand.  Bilden tagen norrut  

Befintlig sandstrand.  Bilden tagen söderut   

Hamnbassängen som den ser ut idag  

Målbeskrivning 

Stranden 

Vi kommer i första hand att fokusera på att göra i ordning en barnvänlig sandstrand. I den södra 

delen av Badängen finns en befintlig sandstrand som med relativt enkla medel skulle kunna bli 

attraktiv. Stranden behöver rensas från en del träd, rötter och stenar. Därefter kan den planas ut 

med ett extra lager sand.  

Målet är att dessa åtgärder kommer att ge 

en sandstrand på 45 ggr 6 m som direkt 

ansluter till Badängens gräsmatta. 

Botten på badplatsen har ännu inte 

undersökts men vid okulär besiktning från 

landbacken konstaterades att 

vassborttagning är nödvändig. Eventuellt 

kan det bli nödvändigt att rensa botten från 

sten, vassrötter och annat som kan ha 

hamnat där under årens lopp. Möjligen kan det även 

här bli nödvändigt att tillföra extra sandlager. 

Målet är en badvänlig sandbotten som är så pass 

långgrund att den även blir lämplig för barn. 

Hamnen 

Hamnbassängen som tidigare använts för 

passagerartrafik mellan Otterbäcken och Storön är 

anpassad för större båtar. Nuvarande höjd på kajen är 

ca 1,2 m. Lämplig höjd för fritidsbåtar är ca 0,6-0,7 m. 

Därför behöver befintliga kajer anpassas för att 

besökare skall kunna lägga till. Enligt senaste sjökort 

är djupet i bassängen mellan 2,0 - 2,3 m vilket torde 

räcka för de flesta fritidsbåtar. Inloppet till hamnen 

bör kontrolleras genom lodnig samt märkas ut.  

Målet med hamnen är att den skall fungera som 

gästhamn för kortare besök exempelvis badgäster 

och lunchgäster. 
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Åtgärdsplan 
Nedanstående lista på åtgärder för att nå ovan beskrivna mål är gjord utan beaktanden till kostnader 

för utförande.  

Stranden 

 Förberedelser: städning och 

rensning, flytt av båtar, mm – 

gemensamt arbete, frivilliga 

 Nedtagning och bortforsling av 

ett 20-tal träd och buskar 

(mestadels al) – Kooperativet 

Laxen 

 Upptagning av stubbar – 

entreprenad  

 Utjämning och planering samt 

påläggning av extra sand – 

entreprenad  

 Sådd av gräsmatta, borttagning 

av vass och rensning av botten från stenar och annat skräp – gemensamt arbete, frivilliga 

 Vass, ris och annat brännbart kan eldas på samma plats valborgsmässobålet brukar vara. 

Hamnen 

 Förberedelser: kontroll av djup genom lodning. 

 Kontakt med kommunen angående tillstånd till önskade åtgärder: 

 En extra brygga med höjd 0,6 m över vattenytan (vid normalt vattenstånd) byggs på den 

östra (inre delen) av hamnbassängen. Förtöjningsfästen appliceras med jämna mellanrum. 

Kostnadskalkyl 
Kostnader för projekt är i dagsläget inte beräknade. Råd och kalkyler kan inhämtas från lokala 

entreprenörer. Vi kommer fokusera på hur vi kan hitta samarbetspartner, söka bidrag, frivilliga som 

hjälper till, allt för att hålla nere kostnaderna. 

Samarbetspartners 

Gullspång kommun är en självklar samarbetspartner. Det är kommunen som står för alla tillstånd 

och kan vara behjälpliga med råd i planeringen.  

Ägarna till Restaurangen och grillen är naturliga partners. De är intresserade av att vara med att 

iordningställa eventuell boulebana och beachvolleyplan. 

Frivilliga ortsbor samt de olika föreningarna i Otterbäcken kan tillfrågas om att vara med och hjälpa 

till att rensa stranden och botten från stenar, vass och annat skräp. 

Sponsorer: Vi räknar med att Badängen som badplats med sandstrand, gästhamn, grill, restaurang, 

beachvolley, boulebana, minigolf samt gångavstånd till hamnen och pizzerian, kommer att få många 

besökare. Om en sponsorskylt placeras på ett strategiskt läge kommer den att synas för många 
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människor. Därför hoppas vi på att kunna sälja in projektet så att vi kan få grävarbetet samt 

trädfällning och röjning utfört av någon privat entreprenör för en moderat kostnad. 

Finansiering 

Byalaget kommer att bidra med arbete genom egeninsats av medlemmar och andra frivilliga. Vi 

kommer även att bilda en arbetsgrupp som får till uppgift att hitta stiftelser och fonder som lämnar 

bidrag till projekt som detta. Även EU-bidrag kan bli aktuellt. 

Tidplan 

På grund av rådande läge gällande Covid-19 är det omöjligt att fastställa en tidplan för projektet. Vi 

har som mål att komma igång i år (2020) med att ta bort träd, buskar, så gräs rensa stranden och 

vattnet från vass och stenar. Sommaren år 2021 hoppas vi kunna återinviga Badängen som en 

badplats igen. 

Otterbäcken sommaren 2020 

STYRELSEN OTTERBÄCKENS BYALAG 

Projektgrupp Badängen 

Björn Wadensten – 0707-27 18 99, wadensten@live.se 

Jette Gyldenlöve – 0730-55 29 89, jette@gyldenlove.com 

 

               


