Badvattenprofil
Axamobadet

Sammanfattning

Axamosjön tillhör Vätterns vattensystem. Sjön saknar utlopp och avvattnas via
grundvattnet till Lillån och Dunkehallaån. Sjön är belägen ca 5 km väster om
Jönköping. Höjden över havet är 220 m, dvs ca 130 m över Vättern. Axamosjön är en
oligotrof klarvattensjö med en areal på 0,26 km2 och ett största djup på 13 m.
Stränderna är huvudsakligen sandiga med glesa bestånd av bladvass samt rikligt med
kortskottsväxter. Sjön omges mestadels av tallskog med inslag av odlad mark fr a i
nordväst. Omgivningen består av skogs- och odlingsmark. Sandstranden är ca 200
meter lång. Sjön och dess omgivningar har ett stort värde som friluftsområde.

Kommun

Jönköping

Län

Jönköping

Badvattenprofil för Axamobadet

Beskrivning
Badplatsen

Badplatsen ligger vid Axamosjön, väster om Jönköping. Badplatsen är familjevänlig
med stora gräsytor gränsande till en sandstrand.

Service

Brygga: 2 st Hopptorn: 1 st , 1 m Grillplats: Nej Omklädningshytt: Ja Toalett: WC +
HCP Lekplats: Ja, gungor Sopkärl: Ja Övrigt: Kiosk, restaurang, bangolf, bollplan,
triathlonbana, campingplats. P-platser: ca 130 st. 50 m till stranden Tillgänglighet för
rullstolsburna: Ja. Ramp finns ned i vattnet.

Kvalitet

Axamosjön har god ekologisk status, uppnår ej god kemisk status pga kvicksilver (I
Sverige idag överstiger kvicksilver gränsvärdet i alla ytvattenförekomster; sjöar,
vattendrag och kustvatten.)

Typ av bad

EU-bad

N-koordinat
(SWEREF99/WGS84)

57.77703

E-koordinat
(SWEREF99/WGS84)

14.06569

Huvudavrinningsområde

-

Delavrinningsområde

-

Vattenförekomst

-

Nationellt sjöID

-

Badvattenkvalitet
År

Bedömning

2010

Utmärkt kvalitet

2009

Utmärkt kvalitet

2008

Utmärkt kvalitet

Potentiella föroreningskällor
låg relevans

Ett fåtal enskilda avlopp med okänd status är belägna vid sjöns västra strand. Övriga
enskilda avlopp (inklusive camping och restaurang) runt sjön har sin avrinning från
sjön. Kommunal anslutning av dessa kommer dessutom att ske framgent.

Miljökontoret

Badvattenprofil för Axamobadet

Potentiella föroreningskällor - Karta

Bedömning för utbredning av cyanobakterier och alger
Risk för utbredning av
cyanobakterier

Nej

Risk för utbredning av
makroalger och/eller alger

Nej
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Förslag till åtgärder
Beskrivning

Ansvarig

Utfört senast

Inventering av enskilda avlopp belägna vid sjöns västra strand kommer
att ske inom en treårsperiod.

Miljökontoret

2013

Utförda åtgärder
Utfört

Beskrivning

Kontakt

Verksamhetsutövare
Namn

Fritidskontoret,

Adress

Box 1002, 561 24 HUSKVARNA

Besöksadress

Drottninggatan 19, Huskvarna

Telefon

+46 703 04 05 51 (Roger Johansson)

E-post

roger.johansson@jonkoping.se

Tillsynsmyndighet
Namn

Miljökontoret

Adress

Västra Storgatan 16, 551 89 JÖNKÖPING

Besöksadress

Juneporten, Jönköping

Telefon

+46 36 10 54 45

E-post

miljo@jonkoping.se

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens
Uppdateringsfrekvens samt
motiv

Bör uppdateras vart fjärde år

Senast uppdaterad

2011-02-16

Utförd av

Miljökontoret

Uppdateras nästa gång

2015-02-16

Miljökontoret

