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Veddige simhall är tillfälligt stängd 

Veddige simhall är tillfälligt stängd på grund av ett tekniskt problem 
med vattenreningen, en pump har slutat att fungera. All planerad 
verksamhet är inställd under måndagen. Detta med undantag för 
simskolan som istället har ett teoripass. Vi vet ännu inte hur lång tid 
det tar att åtgärda felet. 

 
Vid tiotiden på måndagsförmiddagen fick simhallens servicetekniker en 
indikation om att en av pumparna i anläggningen inte fungerade. Därför stängdes 
anläggningen i väntan på reparation av vattenreningssystemet. Reparatörer från 
leverantören är på väg. 
 
- Utan en god cirkulation i vattnet kan vi inte garantera vattenkvaliteten. Vi måste 
därför stänga anläggningen tills felet är löst, säger Olof Johansson, enhetschef för 
kommunens bad- och simanläggningar. 
 
Ingen anledning till oro 
Pumpen slutade att fungera under natten till måndagen. Vattenproverna som 
togs innan simhallen öppnade visade på god vattenkvalitet. När problemet 
upptäcktes togs ytterligare prover på vattnet, dessa visade att vattnet fortfarande 
höll god kvalitet. 
 
- De personer som har besökt oss under måndagsmorgonen har ingen anledning 
att känna oro. Vi har haft god vattenkvalitet under hela förmiddagen. Vi stänger 
simhallen av säkerhetsskäl då vi inte kan garantera fortsatt god vattenkvalitet 
med en av pumparna ur funktion, säger Olof Johansson. 
 
Öppnar efter reparation 
Så snart felet är åtgärdat öppnar Veddige simhall igen. Vi vet ännu inte hur lång 
tid det kommer att ta. Vi kommer att gå ut med ny information så snart vi vet 
mer. 
 
Simskolan kör teoripass 
Observera att måndagens simskoleundervisning inte är inställd. Simskolebarnen 
kommer istället att få ett teoripass om bad- och båtvett. Undervisningen 
genomförs som vanligt i Veddige simhall men inte i bassängen. 
 
För mer information, kontakta: 
Olof Johansson, enhetschef bad- och simanläggningar, 070-532 90 10 
E-post: olof.johansson@varberg.se 
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