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Til: 
  

Kommunestyret ved ordfører         
 

Fra: Rådet for personer med funksjonsnedsettelser ved sekretær  
           

 

           
Søknad om midler for tilrettelegging ved Tjenna badepark  
 
Bakgrunn 
I de siste årene har det vært jobbet for å utvikle en badepark i Tvedestrand, Tvedestrand badepark, som ligger 
midt i byens sentrum, i Tjenna. Badeparken er svært populær og ca. 60 000 besøker parken i løpet av en 
sommer. Badeparken har mange aktivitetselementer i vannet, samt en sandstrand. 
 
Rådet for personer med funksjonsnedsettelser i Tvedestrand kommune ønsker å være en pådriver for å 
utbedre fasilitetene rundt disse områdene for personer som trenger tilrettelegging. 
Status nå er at det finnes en adkomst med gelender i dårlig forfatning, og det mangler en badetrapp ved 
brygga. Se bilde:  
 

Rådet ønsker at denne adkomsten skal utbedres ved: 
-Nytt mer solid gelender 
-Bedre asfaltdekket 
-Gelender også på brygga, frem til badetrapp 
-Badetrapp på brygga 
 
Rådet har vært i kontakt med Suntec og fått ca. pris på hva rekkverk og 
badetrapp koster:  
 
Rekkverk (ca 15 m): 30 000-, + moms 
Badetrapp: ca 20 000,- + moms 
 
I tillegg må det gjøres en jobb med å utbedre asfalten og støpe en kant som 
gelenderet kan festes godt i. (Må være 15 cm bred) 
 
Rådet har, sammen med Lars Molleklev v/Frivilligsentralen, søkt om midler til 
dette fra Østre Agder Sparebank, men har fått avslag. 
Vi håper derfor nå at kommunen kan bistå med midler til å utbedre dette før 
sommeren, slik at også personer med nedsatt funksjonsevne kan komme seg 
ut i vannet på en trygg og god måte.  
 
Til orientering er Rådet er også invitert med i møter med Byløft-gruppa og vil 
komme med innspill til hvordan planlagte tiltak rundt Tjenna best mulig kan 
være utformet fremover.  

Søknad om midler 


