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Svikna löften och extremt långsam behandling avseende 
Simhallen 
 
 

Filipstads Simklubb (och ibland tillsammans med Filipstads dykarklubb) har haft flera möten med de 
politiska företrädarna och tillhörande tjänstemän avseende renoveringen av simhallen, sedan den 
hastigt stängdes för nu ett och halvt år sedan. Vårt tålamod har sedan länge försvunnit och nu måste 
det till en annan ordning av ärendet. 
 
Vid möten med politikerna har det hela tiden lovats att simklubben som organisation och med flera 
sakkunniga i sina led skulle ingå i processen kring renoveringen. Trots detta har inte klubben 
inbjudits till ett enda möte kring projekteringen. Inte ens när det gjordes nystart på undersökningarna 
av simhallen var klubbens företrädare välkomna. När detta påtalades verkade de politiska 
företrädarna förvånade att inte ansvarig tjänsteman kallat till dessa träffar.  
 
Vi får nu intrycket av att kommunledningen, trots en negativ opinion, tänker bygga en ny skola och 
först därefter hantera simhallsfrågan. En känsla av hopplöshet infinner sig hos oss. Ryktesvägen nås 
vi också av signaler om att det finns en underförstådd plan att man inte tänker renovera simhallen, 
utan föreslå en ny simhall. Det är en lek med pengar som inte finns. Det förstår ju alla att vår lilla 
kommun inte kan både bygga en ny skola och bygga en ny simhall. Men som ansvarig tjänsteman 
uttryckte det vid den information som hölls efter stängningen i mars 2019: ”det finns många 

kommuner som klarar sig galant utan simhall. Så inte är det någon självklarhet att Filipstads skall 

ha någon simhall.” Så intresserad var den personen av att det fanns en simhall, den enda kommunala 
fritids- och motionsanläggningen som kan användas av alla kommuninvånare i alla åldrar. 
 

Det är dags att våra politiker håller ett krismöte för att se till att kommunen inte styrs av tjänstemän 
utan politiker som vill kommuninvånarnas bästa.  Det är dags att reparera simhallen avseende de 
brister som SWECO påvisade, vilket i första hand innebar att reparera själva konstruktionen av den 
stora bassängen. Pris ca 15 miljoner. Därefter, i den takt som krävs, kan såväl ventilation som 
reningen av den lilla bassängen åtgärdas. I september 2021 fyller vår fina simhall 50 år, den kan 
underhållas och leva i 50 år ytterligare. Detsamma torde även gälla Strandvägsskolan!   
 

 
Filipstad i augusti 2020 
 
Filipstads Simklubbs styrelse 
Tommy Bäck, Helena Bäck, Thomas Jansson, Fredrik Carlstedt och Anna Persson      
 


