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Per Green, Tomas Jansson och Inge Nilsson Piehl anser att tempot är viktigt när man beslutar om Filipstads simhall. 
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Utredningen om Filipstads simhalls framtid är klar. Konsulten förordar en nybyggd. 
Nu är det politikerna som ska ta nästa steg. 
 

– Jag hoppas de inom kort väljer inriktning och beslutar om att inleda etapp ett. Först då kan vi lyssna på andra 
vad de vill den ska innehålla. Det är viktigt att alla får säga sitt. Då kan vi också börja räkna på den verkliga 
kostnaden och var en eventuell ny hall bör ligga, säger Per Green, fastighetschef hos Filipstads kommun. 
 

Klar om ett par år 
 

Samtidigt ska kommunen fundera på hur mycket pengar de kan lägga på simhallen. Om allt klaffar bör Filipstad 
ha en fungerande simhall igenom om två-tre år. 
 

– Alla verkar överens om att vi ska ha en simhall. Det finns däremot olika uppfattningar hur den ska komma till 
och se ut, säger Inge Nilsson Piehl, chef för teknik och service, Filipstads kommun. 
 

Väger förutsättningar 
 

NCC har gjort utredningen. Företaget har vägt alla förutsättningar om man bygger ett nytt badhus eller om det 
gamla renoveras. De rekommenderar alltså en nyproduktion. Det anser konsulten är mest ekonomiskt fördelaktigt. 
Den gamla är för sliten. 
 

– En renovering skulle kosta runt 100 miljoner kronor. Att bygga en ny blir något dyrare. NCC uppskattar att det 
kostar 120 miljoner kronor, om vi bygger en exakt kopia på samma plats. Då har vi inte tagit med eventuella 
ändringar av innehållet och läget, inte heller kostnaden för en rivning. Slutsumman har vi därför ingen aning om, 
säger Inge Nilsson Piehl. 
 

Simklubben informerad 
 

Under måndagen hölls ett informationsmöte om simhallen. Då deltog bland annat Filipstads Simklubb. 
 

– Det är väldigt svårt för oss att transportera ungdomar till badhus på andra orter. En forcering är därför viktig för 
oss. Samtidigt inser vi att det är ett komplext beslut för kommunen, säger Tomas Jansson i simklubben. 
 

Tuff ekonomi 
 

Filipstads kommun är i ett tufft ekonomisk läge. Det gör beslutet om simhallen ännu svårare. 
 

– Vi har motat Olle i grind länge med våra hallar. Det känns som om vi har nått vägs ände där och måste kanske 
ta ett beslut som kan utveckla kommun trots ekonomin, säger Inge Nilsson Piehl. 
 

2019 stängdes simhallen akut när kommunen upptäckte läckage. Den är fortfarande stängd. Konsulter har utrett 
flera lösningar för att se vilken som är bäst och kan finansieras, även att bygga en helt ny. Den sista utredningen 
är nu klar. 
 


