HARADS BADHUS
Av Eric Thomelius, Harads
Badhuset i Harads invigdes i mars 1960. Äran av dess tillkomst får till största
delen tillskrivas överläraren, sedermera rektorn, Göte Andersson (1907-1987).
Några data
tillkomst:

om

dess

19 juni, 1956 inköptes
mark för ändamålet.
25 januari, 1957 fonderades 11 000 kronor för
badanläggning – ordagrant
från fullmäktiges protokoll.
1 augusti 1958 erhölls
statsbidrag för gymnastikdelen av badhuset.

Harads badhus med nuvarande arrendatorn och
badmästaren Hasse Forsman

28 november, 1958 antogs
anbud för byggnation av
badoch
gymnastikbyggnad
lydande
å
379 000 kronor. Beloppet
motsvarar
i
dagens
penningvärde ca fyra
miljoner kronor. Arbetet
utfördes av byggnadsaktiebolaget Vikström &
Co, Skellefteå. Byggnadsstarten bestämdes till den 1
mars 1959 och senast 23
mars 1959.

11 december, 1959 beslöt skolstyrelsen att få anordna folkbad vid Harads skola.
26 februari 1960. Kommunalnämnden: ”Ur protokoll från skolstyrelsen framgår
att statsbidrag icke utgått till simhallen, vilken helt bekostats av kommunala
medel, varför icke enbart skolan utan också kommunens övriga organ bör ha rätt
till medinflytande vid det förberedande arbetet, skötseln och administrationen.

De inkomster och utgifter, som kommer att påföras skolbaden, böra icke heller
ingå i skolans stat utan vara skilt från denna. Det är dock oundvikligt att
skolstyrelsen, som enligt lag har att förvalta byggnaden, får ett avsevärt
medinflytande vid behandlingen av ärenden, som rör folkbaden”.
11 mars, 1960 utsåg fullmäktige en styrelse på tre ledamöter – badhusstyrelsen –
på vilken det ankom att utarbeta stadgar för verksamheten samt inkomma med
förslag till utgifts- och inkomststat för 1960. (Vid efterforskning på kommunens
arkiv visar det sig, att inga som helst handlingar finns om badhusstyrelsens
verksamhet).
16 december, 1960 inrättas en deltidstjänst som badmästare inom kommunen
från och med 1/1 1961. Denne skulle tjänstgöra ca 1700 tim/år och enligt
instruktionen svara för skol- och folkbad samt erforderlig städning.
22 augusti, 1961 anställdes en ordinarie badmästare, Gert Svensson. Därefter
tjänstgjorde Sune Sandberg och Bernt Engström var sin period fram till oktober
1966, då Hasse Forsman började och fortfarande finns i badhuset. Raili
Thomelius tjänstgjorde 1969 -1991 som deltidsanställd.
Från och med 1997 arrenderar Hasse Forsman såväl badhuset, som
gymnastiksalen. Huvudman för anläggningen är Kultur- och fritidsförvaltningen.
I och med badhusets tillkomst fick bygdens invånare möjligheter till diverse
aktiviteter inomhus, främst naturligtvis skolbarnen, som nu fick en modern
gymnastiksal och ett inomhusbad med därigenom bl a väsentligt förbättrade
simundervisningsmöjligheter.
Så småningom kom badhuset även att anlitas av olika grupper och föreningar.
I Harads hade några personer under större delen av 1950-talet ganska
regelbundet företagit ”badresor” till Boden och även till Luleå på fredagarna. I
och med tillkomsten av badhuset i Harads började man utnyttja detta i stället,
och så kom ”Doppingbröderna” till höstterminen 1960.
Doppingbröderna träffades en gång i veckan och höll på till 1984, eller
sammanlagt ca 700 träffar med i genomsnitt 10 deltagare – som mest inemot 30
deltagare. Ett visst utbyte skedde med liknande sammanslutningar i länet. Bl a
gästade Luleå Lögarbröder badhuset 1962 för ädel kamp i bassängen.
I dag frekventeras badhuset av många olika grupper och föreningar. Här kan
nämnas

• PRO med vattengymnastik två gånger i veckan och med ca 30 deltagare
per gång,
• friskvård för kommunanställda en gång per vecka,
• sjukgymnastik (vatten-) för i huvudsak arbetsskadade två gånger i veckan
med i snitt 15 deltagare, och som bekostas av landstinget. (Verksamheten
upphör troligen under 2004 på grund av penningbrist.)
• enskild grupp – ca 10 personer en gång i veckan,
• friskvård för skolans personal en gång per vecka – hela anläggningen.
• uthyrning av såväl simhall som gymnastiksal för privata tillställningar,
• militärbad vid övningar i närheten,
• ej att förglömma – allmänna bad och skolbad.
Från och med årskurs 3 sker simundervisning för
icke simkunniga elever. ”Ingen elev går ut 9-an utan
att kunna simma.” I detta sammanhang kan nämnas
de framgångar, som Harads skola nådde i mitten på
60-talet i den landsomfattande Sum-Sim–tävlingen,
där Harads skola placerade sig bland de fem främsta
vad beträffar simkunnighet.
Gymnastiksalen nyttjas förutom av skolan även av
olika föreningar och grupper. Bland annat har
Bodens Gymnastikklubb regelbundna övningar för
såväl vuxna som barn. Idrottsföreningar, basketoch
badmintongrupper
utnyttjar
lokalerna
regelbundet huvudsakligen under den mörka
årstiden.

Vattengymnastiserande
pensionärer i badhusets ca
28-gradiga vatten.
Bilden från Allers reportage om
Harads PRO i mars 2003

Sedan 1993 finns ett väl utrustat gym – Ede-gym –
med ett 80-tal medlemmar och som drivs ideellt.
Föreningen som äger redskapen håller öppet
måndag – fredag.
1998 genomgick badhuset en större reparation till
en kostnad av ca 3 miljoner kronor.
Badhuset med dess varierande aktivitetsmöjligheter
är en stor tillgång för bygden.

