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Från vänster kommunalråd Åsa Hååkman Felth (S), Jomark Polintan (S), ordförande i teknikutskottet, och Anders Nilsson (V). 
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Majoritetspartierna Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har tagit beslut om att man 
vill bygga en ny simhall i Filipstads kommun. 
 

Partiernas ställningstagande presenterades under en presskonferens på måndagen. 
 

Kommunalrådet Åsa Hååkman Felth (S) framhöll att det är en viktig folkhälsofråga att det finns en simhall i 
kommunen, som kan utnyttjas av personer i alla åldrar. Hon pekade också på att en ny simhall kommer att 
hålla i 30-50 år framåt. 
 

Flera år 
 

Förhoppningen är att den nya simhallen ska kunna stå klar om cirka 2,5 år. 
 

– I genomsnitt tar det cirka sex till tio år, från att man bestämt sig för att bygga, tills bandet klippts. Där vill vi 
inte hamna, berättade Jomark Polintan (S), ordförande i teknikutskottet. 
 

Under måndagen togs ett beslut i teknikutskottet om att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att 
ta ett beslut om att inleda projektering av nyproduktion av simhall. 
 

Det togs även beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att skyndsamt inleda arbetet med framtagande av 
planprogram för ny simhall som inledande del av projekteringen. 
 

Anders Nilsson (V) framhöll också att en ny simhall kommer att få en lång livslängd. Han pekade också på att 
det har bedrivits mycket verksamhet i simhallen och att det är bra för kommuninnevånarna att det finns en 
sådan anläggning. 
 

Bättre alternativ 
 

Den utredning som har gjorts visar att det är fördelaktigare att bygga en helt ny simhall, jämfört med att 
renovera den gamla. 
 

– Riskerna är större med en ombyggnation än en nybyggnation, berättade Jomark Polintan. 
 

Både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill att den nya simhallen ska byggas på samma plats som den 
gamla. Men Jomark Polintan framhåller att den kommande utredningen får visa vart det är bäst och lämpligast 
att bygga den nya simhallen. 
 



 
Jomark Polintan (S) ordförande i teknikutskottet. 
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Simhallen ska i stort sett se ut som den gamla anläggningen, med lite mindre justeringar. 
 

Både föreningar och allmänhet ska få komma med synpunkter på hur den nya simhallen ska se ut. 
 

Oklar prislapp 
 

Projekteringsfasen kommer att kosta cirka åtta miljoner kronor. Det är oklart vad prislappen blir för den nya 
simhallen. 
 

En osäkerhetsfaktor är om det kan finns skador på ytterligare delar i Spångbergshallen, som upptäcks när den 
gamla simhallen rivs. 
 

 
Den gamla simhallen är tömd på vatten. 
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Hur den nya simhallen ska finansieras är ännu oklart. 
 

– Den finns redan med i budgetprocessen, säger Jomark Polintan 
. 
Flera önskemål 
 

Tommy Bäck, ordförande i Filipstads simklubb, är glad över att det äntligen kommer ett besked i 
simhallsfrågan. Men han är kritisk till att det har tagit så lång tid. Om en renovering hade påbörjats tidigare så 
hade det redan gått att använda simhallen nu, menar han. 
 

Medlemmar i simklubben använder sig nu av simhallarna i Storfors och Karlskoga för att kunna bedriva sin 
verksamhet. 
 

Klubben hoppas att den nya simhallen bland annat ska få utrymme för mer publik och fler banor. 
 

Han tycker att det är bra om den nya simhallen byggs på samma plats som den gamla. 
 

– Det kan bli en nystart för simklubben med en ny anläggning, säger Tommy Bäck. 
 


