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Filipstads simhall ska tömmas på vatten och hallen akutstängs på obestämd tid. Pia Ljungqvist, samordnare i hallen, fick mycket 
jobb med tömningen när beslutet togs på fredagen. 
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På fredagen stängdes simhallen i Filipstad - på obestämd tid. 
– Det är väldigt olyckligt, men ibland har nöden ingen lag, säger Inge Nilsson Piehl, 
teknisk chef på Filipstads kommun. 
 
Egentligen hade kommunen planerat att se över simhallen i sommar, när den ändå är sommarstängd. 
 
Nu blir det istället en akut stängning mitt i terminen. 
 
– Vi har under det senaste året börjat ha lite problem. Nu har vi tagit dit en expert på betongkonstruktioner 
och det visar sig att det ser sämre ut än vad vi trodde, säger Inge Nilsson Piehl. 
 
Det finns sprickor och fukt i betongkonstruktionen och nu tömmer kommunen både den stora och den lilla 
bassängen på vatten, så att man ska kunna göra en grundligare undersökning. 
 
Mycket vatten 
 
Den stora bassängen innehåller 500 kubikmeter vatten och den lilla 45. Tömningen började på 
fredagsförmiddagen och den lilla bassängen var i stort sett tom redan på fredagseftermiddagen. 
 

 
Det kommer att ta minst två dygn att tömma den stora bassängen. 
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Att tömma hela den stora bassängen kommer däremot att ta två till tre dygn. Sen tar det ungefär lika lång tid 
att fylla den igen. 
 
Hur lång tid det kommer att gå däremellan går inte att säga idag: det beror på vad som upptäcks vid 
kontrollen. Är det ingen större fara kanske man bara kan fylla på vattnet igen, är det lite sämre måste någon 
åtgärd måste vidtas först. 
 
– Det går inte att säga nu hur lång tid det tar, slår Inge Nilsson Piehl fast. 
 
Beskedet kommunen gick ut med på fredagen var därför bara “stängt tills vidare”. 
 

Bowlingen öppen 
 
Förutom simklubben som har närmare 150 barn i sina grupper drabbas även skolorna, som även de har 
simundervisning i hallen. Därtill ska läggas vattengympagrupper, motionssimmare, dyk-klubben med flera. 
 
Såväl badet som bastu och bubbelbadet kommer att vara avstängda medan översyn och eventuella 
reparationer görs. 
 
Däremot kommer sporthallen, bowlinghallen och FFA-gymmet att vara öppet som vanligt. 
 

 
Badsugna som kommer till Filipstads simhall möts av ett tråkigt besked. 
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