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SKEPPLANDA. Ale kom-
mun investerar 3 mil-
joner kronor i ett nytt 
reningsverk i Skepplan-

Därmed är frågan om 
anläggningens vara eller 

– Investeringen 
innebär att simhallens 
livslängd förlängs med 
10-15 år, säger Stefan 
Hagman (S), Kultur- och 
fritidsnämndens ordfö-
rande.

Diskussionen om framtiden 
för Skepplanda simhall har 
engagerat kommuninvå-
narna i norra Ale. Det har 
funnits en stark oro för att 
förlora sin stora attraktion. 
Hallen som stod klar 1972 
har under ett års tid varit 
föremål för en omfattande 
utredning. Syftet med rap-
porten som beställts av Kul-
tur- och fritidsnämnden var 
att ge politiken en ökad kun-
skap om simhallens status, 
behöver den renoveras eller 
finns det behov av en helt 
ny? Utredarna har tittat på 
bassängen, byggnaden i stort 
och reningsverket. Rappor-
ten slår fast att anläggningen 
är i mycket god kondition, 
trots sina 45 år på nacken. 
Det enda orosmolnet är ett 
föråldrat reningsverk som 
kan krascha i princip när som 
helst.

– Totalt sett är det gläd-
jande besked. Vi måste inte 
investera i en helt ny simhall. 
Det hade varit tufft med tan-
ke på det ekonomiska läget. 
Däremot behöver vi byta 
reningsverket. Vi kommer 

därför att äska om 3 miljo-
ner kronor i investerings-
budgeten 2018. Det är ingen 
gigantisk investering med 
tanke på att åtgärden medför 
att vi förlänger anläggning-
ens livslängd med 10-15 år, 
säger Stefan Hagman och 
tillägger:

– Rapporten visar vad en 
kunnig och lojal personal 
betyder för en verksamhet. 
Simhallen är oerhört väl-
skött och tillgodoser fortfa-
rande alebornas behov. Per-
sonalomsättningen har varit 
väldigt låg och anläggningen 
vårdas ömt. Vi är verkligen 

imponerade och framför allt 
det besparar oss nu från en 
betydligt dyrare investering.

Marie Olsson (V) gläds 
åt att simhallen blir kvar i 
Skepplanda.

– Det är viktigt att Ales 
mindre orter också har ett 
antal attraktioner, simhallen 
är en sådan och näridrotts-
platsen som färdigställdes 
förra året är mycket uppskat-
tad.

Simhallens geografiska 
läge har debatterats för en 
eventuell nybyggnation och 
även om Skepplanda inte är 
optimalt anser Sonny Lan-

derberg (M) att tillgänglig-
heten är god.

– Kollektivtrafiken till 
Skepplanda är väldigt bra 
och parkeringsmöjligheterna 
på Albotorget goda. Det sägs 
att det är långt att gå, men 
det är ju löjligt. Det är max 
ett par hundra meter. Det 
här är ett ansvarsfullt beslut 
utifrån hur man ska hantera 
skattemedel. För 3 miljoner 
får vi behålla en simhall av 
hög standard och slipper in-
vestera 200 miljoner i en ny. 
Nu kan vi använda pengarna 
där de gör större nytta, säger 
han.

Aledemokraterna i all-
mänhet och Jan A Press-
feldt i synnerhet har haft 
en utbyggnad av Skepplan-
da simhall som en valfråga 
under flera valrörelser. Den 
visionen förverkligas inte nu, 
men simhallen blir åtminsto-
ne kvar.

– Ibland får man backa 
för realiteten, det finns inget 
ekonomiskt utrymme för en 
nybyggnation. Nu investerar 
vi och säkerställer ändå sim-
hallens framtid i Skepplanda. 
Jag tycker det känns positivt, 
säger han.

Skepplanda simhalls framtid är säkrad. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om att äska tre miljoner till ett nytt reningsverk som för-
länger hallens livstid med 10-15 år. Från vänster Marie Olsson (V), Sonny Landerberg (MP), Stefan Hagman (S) och Jan A Pressfeldt (AD) 
representerar den politiska majoriteten.

Skepplanda simhall blir kvar
– Ett nytt reningsverk förlänger livstiden med 15 år
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