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Nu rivs gamla simhallen
Nu är allt klart för att riva den gamla simhallen i Sporthallen och påbörja
bygget av en ny simhall. Under juni påbörjas rivningen och i september
beräknas byggstarten av en ny simhall som förväntas invigas runt
årsskiftet 2017/2018.
Det nya badet innebär bland annat en större bassäng, bättre handikappsanpassning och bättre
möjlighet att bedriva undervisning i simhallen.
-

Det känns skönt att äntligen komma igång med rivningen och bygget. Den nya simhallen
blir en klar förbättring för Sundsvallsborna med en modernare och större bassäng med
bättre tillgänglighet för rörelsehindrade, säger Åsa Ulander, kultur- och fritidsnämndens
ordförande.

Prislappen för upprustningen har tidigare satts till 150 miljoner och kommunen har fått in anbud
som håller sig inom den summan. Om ingen överklagan inkommer kan kontrakten tecknas redan
nästa vecka och rivningen inledas i juni.
-

Vi gör rekordmånga stora investeringar i Sundsvall under de kommande åren och för att
alla stora investeringar ska kunna bli av är det viktigt att priset för olika projekt inte tillåts
dra iväg, säger Åsa Ulander, kultur- och fritidsnämndens ordförande.

Under tiden för ombyggnaden görs flera insatser för att göra det så smidigt som möjligt för de
som idag använder simhallen. I Multibassängen kommer gruppträningar i form av exempelvis
vattenspinning att minska för att öppna upp fler tider för skola, allmänhet och föreningsliv.
Simhallarna i Alnö, Njurunda och Matfors kommer att erbjuda tider för föreningsliv och
skolverksamhet som idag tränar i Sporthallen och de kommer även att erbjuda generösare
öppettider, framförallt på helgerna, för att kunna ge allmänheten mer simtid.
Såhär bli nya simhallen:
 Bassängen får storleken 25,5mx25m vilket innebär ökade möjligheter för simning
 Ca 500 publikplatser för sittande publik samt 50-200 platser för stående publik
beroende på hur eventuell tävling arrangeras.
 Ökade möjligheter för simundervisning både för skolan och för simklubbar genom bland
annat mer torrutrymmen för uppvärmning, samling och undervisning.
 Omklädningsrummen flyttas till markplan vilket innebär en bättre tillgänglighet för
handikappade
 Utökade möjligheter att kombinera motionssimning och simträning samtidigt.
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