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Filipstads simklubb är besviken på kommunens hantering av den stängda simhallen. FOTO: MATS ZETTERBERG  

  
– Vi har inte bjudits in i arbetet med simhallens framtid, trots att vi lovades det tidigt. 
Hanteringen går också för långsamt.  
  

Det säger Tommy Bäck, ordförande i Filipstads simklubb om deras kritik mot 
kommunen.  
  
Klubben har därför skrivit ett öppet brev till kommunen. Där uppmanar de bland annat politikerna att ha ett 
krismöte om simhallen.  
  

Akut stängd  
  
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 pågår än.  
  
– Vi är främst besvikna över att vi blev lovade att få vara med och påverka under hela processen. Hittills har vi 
inte blivit inbjudna till ett enda möte. Vi tycker också arbetet går för långsamt. Klubben behöver en simhall och 
det nu, säger han.  
  
Stort avbräck  
  
Tommy Bäck berättar att det är ett stort avbräck för deras ungdomsverksamhet. Den vet han inte om de 
någonsin kommer att få tillbaka om stängningen fortsätter för länge.  
  
Förvaltningschef för teknik och service i Filipstad, Inge Nilsson Piehl, är medveten om att varken simklubben 
eller någon annan har bjudits in än.  
– Vi vill ha en bredare bild av vilka lösningar som finns för simhallen. Innan den är klar känns det inte som 
någon idé att andra ska vara med och påverka. Vi har helt enkelt inte alla svar än. Den sista rapporten hoppas 
jag är klar i början på hösten.  
  
För tidigt  
  
Samma bild ger kommunalråd Åsa Hååkman Felth (S).  
  
– Vi har en entreprenör som jobbar med en rapport. Innan den är färdig är det för tidigt att bjuda in till dialog, 
säger hon.  


