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Filipstads simhall ska tömmas på vatten. Hur länge hallen ska vara stängd är oklart. 
FOTO: LENA RICHARDSON 

 

Den akuta stängningen av Filipstads simhall är riktigt dåliga nyheter för Filipstads 
simklubb. De har närmare 150 barn igång i sina grupper. 
 
– Det är jättetråkigt så klart. Det ställer till det ganska mycket. Vi är mitt uppe i vår termin med alltifrån de 
som ska lära sig simma till vuxna, säger Anna Persson, tränare i klubben. 
 
Hur stora problem klubben får med anledningen av den akuta stängningen beror förstås på hur långt 
uppehållet blir. 
 
– Jag hoppas verkligen att det går jättefort! Det är svårt att hålla igång utan simhall. Någon vecka klarar vi 
med alternativ träning, men de små som ska lära sig simma behöver ju vatten, säger hon. 
 
Bara i barngrupperna har simklubben närmare 150 deltagare. Därtill kommer vuxna och grupper för 
nyanlända kvinnor. 
 
– Vi sysselsätter ganska många och några tränar ju flera gånger i veckan. 
 

Kom snabbt på 
 
Hon visste att det var något på gång med den lilla bassängen, men att även den stora ska tömmas kom som 
en överraskning på fredagen. 
 
– Jag fick precis veta det också, säger hon. 
 
– Vi visste inte det själva igår! kommenterar Inge Nilsson-Piehl, teknisk chef på kommunen. 
 
Han beklagar att barnen drabbas. 
 
– Det är väldigt olyckligt, men ibland har nöden ingen lag, säger han. 
 

Trångt i många simhallar 
 
Att åka med simmarna till andra simhallar i närheten skulle kunna vara en lösning, men det finns ett krux 
med det. 
 



– Vi har redan ett samarbete med Deje, men de har också väldigt trångt och det är inte lätt att komma in. Vi 
får titta på alla i närheten men de flesta har det jättetajt. Det är fullt inbokat i alla simhallar, säger Anna 
Persson. 
 

 
Den lilla bassängens 45 kubikmeter är redan i stort sett ute ur hallen. 
FOTO: LENA RICHARDSON 

 

 
 


