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Yta efter familjebassängen
Sammanfattning

i Simhallen

av ärendet

Renoveringen
i simhallen har medfört att undervisningsbassängen
samt 25
meter bassängen
kan användas. Familjebassängen
ingick inte i renoveringen
då det framkommit
att det skulle innebära
större reparation
till en mkt större
kostnad och målet var att hålla kostnaderna
nere då Sala kommun tagit ett
inriktningsbeslut
att bygga en ny simhall.
Detta innebär att ytan ”familjebassängen”
ligger öppen och kommer att skapa
problem gällande säkerhet, trygghet och en känsla av att befinna sig på en

byggarbetsplats
något
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för våra besökare

då familjebassängen

måste inhägnas på

sätt.

Möjlighet att utveckla simhallen samtidigt som familjebassängens
problem
löses är att täcka ytan med ett golv. Kostanden
för en sådan lösning är ca 1
miljon och arbetet innefattar
bla fyllning av bassäng med lsobetong samt
läggning av klinkerplattor.
Detta skulle medföra att besökarna
skulle få en ökad yta att vara på samtidigt
som det möjliggör för Sala kommun att erbjuda alternativa
aktivitetsmöjligheter
för bland annat Sala Simsällskap
samt andra
målgrupper.
Sala kommun

är en kommun

för alla, stora

som små. I alla kommunens

investeringsproj
ekt ska hänsyn tas till barnperspektivet.
Byggnationen
skall
utgå från FN:s barnkonvention.
Barnperspektivet
ska omhändertas
i
anläggningen
så att barn känner sig välkomna, kan orientera sig i
anläggningen
och röra sig säkert. De som besöker anläggningen
ska känna sig
välkomna även tillsammans
med sina barn. De barn som främst kommer att
beröras av den ny renoverade
simhallen är barnen som går skolan samt de
barn som bor i närområdet
och de som deltar i föreningslivet
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till beslut

Ledningsutskottet
a_tt uppdra

beslutar

till Fastighetsenheten

Fritidskontorets

att hänskjuta

Åsa Eriksson

Fastighetschef

önskemål

frågan

att iordningställa

och framtagen

om finansiering

offert,

ytan enligt
samt

till budgetprocessen.
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