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Simhallens båda bassänger har tömts på vatten. Simhallen stängdes akut i fredags och nu tror kommunen inte på en återöppning 
före sommaren. FOTO: JACQUELINE GUSTAVSSON 

 

Kommunen akutstängde simhallen i fredags. Nu är båda bassängerna tömda på 
vatten och besiktningen kan börja. 
– Vi bedömer att vi troligtvis inte har någon simhall igång före sommaren, säger Inge 
Nilsson Piehl, teknisk chef. 
 
– 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, berättade Inge Nilsson Piehl för FT i fredags. 
 
Då kunde han inte ge någon tidsangivelse alls om hur länge simhallen kan tänkas vara stängd, men nu 
kommer han med en kvalificerad gissning - och det är inga goda nyheter. 
 
– Vi bedömer att vi troligtvis inte har någon simhall före sommaren. Det kommer att ta tid, säger han. 
 

Kan ta månader 
 
Han räknar med att bedömningen som nu ska göras kommer att ta några veckor. 
 
– Därefter måste vi försöka samla ihop det här och göra en bedömning av vad det kostar att göra något åt 
det här. Sen får man lyfta det politiskt och ta en diskussion där, och skulle det vara så att man kommer fram 
till att man ska göra något så kommer det att dröja en eller två månader innan man lyckats handla upp det 
där. Då är vi redan framme i sommar, så vi säger i nuläget att simhallen kommer inte att öppnas före 
sommaren. Sen får vi se. 
 
Tilläggas kan att simhallen normalt brukar hålla sommarstängt, så kanske blir det inte simbart igen förrän i 
höst. 
 

Sprickor undertill 
 
Sett från kakelsidan ser simbassängerna ganska fräscha ut, men simhallen är snart 50 år gammal och att 
det finns brister står nu klart. 
 
– Man måste gå in bakom plattväggarna och under bassängbotten och titta. Man ser inte så jättemycket om 
man tittar uppifrån, utan det är ju under bassängen. När man kryper omkring där, så ser man att sprickorna 
har vidgats och det har rört sig i betongen, berättar Inge Nilsson Piehl. 



Expert sa ifrån 
 
En expert på betongkonstruktioner var i simhallen under fredagen och det var på den expertens inrådan 
som beslutet att stänga togs, för att undvika risken för en större vattenskada. 
 
– Det ser inte bra ut, sammanfattar Inge Nilsson Piehl. 
 
Både skolan och simklubben använder simhallen. 
 
Hur blir det med reserv-arenor för dem? 
 
– Jaaa... jag har inte hunnit prata med dem på skolan än och simklubben har vi inte kontakt med än, men 
det kommer vi säkert att ha. 
 
Han uttrycker visst hopp om att det ska gå att låna simhallar i andra kommuner, men ett problem med det 
är, förutom resorna, att det är ganska fullbokat i många simhallar. 
 
 


