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Styrelsen har under året haft tre protokollförda styrelsemöten och ett stort antal arbetsmöten gällande simhallen
och verksamheten. Söderala Bygdegårdsförening tog dessutom initiativet till och bjöd in folkvalda politiker och
lokalbefolkning till ett informationsmöte/debatt den 9 november för att diskutera frågan gällande Söderala
Simhall. Mötet var mycket välbesökt och livesändes av Helahelsingland.se. Camilla Moberg representerade
föreningen och svarade på frågor gällande verksamheten och föreningens situation.
Camilla Moberg representerade också Söderhamns Babysim på Simskoleförbundets årsmöte.
Medlemmar
Antalet medlemmar har under år 2017 uppgått till 750, varav cirka hälften män/pojkar. Dessa 750 medlemmar är
aktiva medlemmar – deltagande barn i verksamheten samt deras föräldrar. Medlemsavgiften har i år varit 150 kr
per familj samt 100 kronor för enskild medlem.
Personal
Föreningen har under årets 6 första månader haft Anders Olsson anställd på 50%. Dessutom har Camilla Moberg
varit anställd på en administrativ tjänst på 50%. Bokföring och ekonomisk administration har skötts av Erika
Hovsäter (konsult) då kassörsposten varit vakant. Anders Olsson sades upp fr o m 1 feb med fem mån
uppsägningstid p g a situationen med simhallen.
Baby- och minisimverksamhet
Under 2017 har vi haft en kurs under vårterminen och två kurser under höstterminen. Denna verksamhet har
bedrivits på Hällåsen. Kursdagar under våren har varit måndag, onsdag, lördag och under hösten, måndag, lördag
och söndag.
Kurs 1: 152 deltagare i 21 grupper. Varav 17 stycken nybörjare fördelat på 3 grupper
Kurs 2: 143 deltagare i 17 grupper, varav x antal nybörjare fördelat på 3 grupper
Kurs 3: 139 deltagare i 17 grupper, varav 13 nybörjare fördelat på 2 grupper.
Vi kan se en kraftig sänkning av deltagare i samtliga baby- och minisimskurser och detta är främst p g a ”flytten”
från Söderala simhall till Aquarena Hällåsens undervisningsbassäng.
Ledare för babysimverksamheten under året har varit: Camilla Moberg, Therese Aadalen, Hanna Amundsen, Ida
Arvidsson Flodin, Elin Tapper och Maria Herza.
Delfinens verksamhet
Delfinen (simskoleverksamhet i åldersgruppen 6-10 år) hade under våren 16 st ”firrar” och 25 ordinarie deltagare
fördelat på 3 grupper. Deltagarantalet var på hösten 31 deltagare fördelat på 3 grupper. Båda kurserna
innefattade 12 kurstillfällen. Verksamheten var som tidigare förlagd till Aquarena Hällåsen under

söndagskvällar. Instruktörer var Camilla Moberg, Stephen Edwin, Britt-Marie Karlsson, Sofia Lundgren,
Josephine Verdruye och Anna-Carin Sjöberg.
Vattengymnastik för gravida övriga grupper
Under 2017 har föreningen haft 2 vattengymnastikkurser; en på våren och en på hösten. Varje termin har haft ca
sex deltagare. Ledare har varit Ida Arvidsson Flodin och Camilla Törnros.
Övriga vattengymnastikgrupper har inte kunnat bedriva sin verksamhet som vanligt då de inte haft tillgång till
simhallen i Söderala. En förlust för föreningen ekonomiskt men också för utvecklingen och breddning av
verksamheten.
Utbildningar
Inför varje kursstart har nybörjarna haft en informationsträff innehållande information kring babysim i allmänhet
och om vår verksamhet.
Camilla Moberg deltog i inspirationshelg med Simskoleförbundet.
Camilla Moberg har deltagit i SLS – Svenska Livräddningssällskapets simlärarutbildning.
Simhallen
I januari 2017 upptäcktes i samband med en rutinkontroll av Tekniska avdelningen Söderhamns kommun
fuktskador på simhallens ytterväggar. I samråd med Tekniska avdelningen och företaget Polygon valde vi att
med omedelbar verkan stänga simhallen i väntan på vidare besked. Vid närmare undersökningar hittades
mikrobiell tillväxt (mögel) i inner- och ytterväggar samt i bärande konstruktioner kring simhallen och bassängen.
Vi tvingades att skjuta på kursstarten och lokalfrågan fick lösas tillfälligt i undervisningsbassängen på Aquarena
tack vare hjälp av Tekniska avdelningen och Kultur- och fritidsavdelningen Söderhamns kommun.
Dessvärre har flytten till Aquarena inneburit stora förändringar för verksamheten. Deltagarantalet har sjunkit
kraftigt dels på grund av sänkt vattentemperatur, sämre och färre kurstider både för deltagare och instruktörer,
större barngrupper, mindre utrymmen för utrustning men också p g a sämre utrymmen i dusch och
omklädningsrum. Tryggheten i omklädningsrum och duschrum som många uppskattat i Söderala simhall är en
av de främsta anledningarna- som medlemmarna själva angett - till att man valt att sluta.
Dessutom har flytten från Söderala Simhall inneburit stora förändringar för föreningens ekonomi. En av
föreningens största intäktspost har varit från uthyrning av simhallen samt allmänbad. Exakt vad detta kommer att
innebära för vår framtida verksamhet är svårt att säga, men vi kan redan nu se stort behov av att minska våra
kostnader kraftigt, i värsta fall påverkar det kvalitén på verksamheten ytterligare.
Förlusten av mötesplatsen som Söderala simhall varit genom åren är också relativt påtaglig. Många
”allmänbadare” på fredagar och söndagar saknar den möjligheten och gemenskapen som det har inneburit.
Skolans simundervisning har påverkats, likt de övriga verksamheter som hyr simhallen på dagtid för
rehabilitering, simundervisning och träna vattenvana.
Just nu utreder Tekniska avdelningen, Söderhamns kommun kostnader för en rivning alternativ kostnader för
investering för ombyggnation samt framtida driftskostnader av simhallen. Beslut gällande simhallens framtid
kommer förhoppningsvis att tas under våren 2018.
Marknadsföring och information
Vår hemsida uppdateras regelbundet och är relativt välbesökt. Vi får in de flesta nybörjaranmälningar via
hemsidan. Vi har annonserat i lokalpress rörande föreningens verksamhet och informationsmöte gällande
simhallen vid ett flertal tillfällen. Babysimsverksamheten har marknadsförts på Facebook under året.
Facebook har använts löpande som både en marknadsförings- och informationskanal gällande både
verksamheten och frågan kring Söderala Simhall. En Facebookgrupp ”Rädda Söderala Simhall” startades och
har varit ett viktigt stöd i att driva frågan om simhallen vidare. Det har också varit en viktig informationskanal
för oss. Vi hoppas på ett fortsatt stöd i fortsättningen till dess att ett beslut om simhallens varande eller icke
varande är taget.
Slutord
2018 har i motsats till förra året - som va ett rekordår – ett bottenår för verksamheten p g a utflytten ur simhallen
och problemen med lokalfrågan. Visserligen följde många av deltagarna med till Aquarena Hällåsen när
verksamheten flyttades dit i början på året, men allt eftersom valde fler och fler att sluta i väntan på en bättre

lösning. Deltagarantalet och antalet ledare har sjunkit kraftigt och både ekonomin och kvalitén på
undervisningen har fått sig en rejäl törn. Förlorade intäkter för medlemsavgifter, kursavgifter och för uthyrningar
och allmänbad i Söderala.
Stödet från våra medlemmar har trots detta varit stort och vi tackar varmt för det. Vi känner tack vare detta
tillförsikt inför framtiden och hoppas att Söderhamns politiker ser föreningens behov av Söderala simhall för sin
fortsatta verksamhet och för företag, andra föreningar och privatpersoner som hyrt och använt simhallen i olika
syften.
Vi vill också rikta ett stort tack till ALLA som på olika sätt engagerat sig i föreningen och verksamheten, för nya
fruktsamma samarbeten och för all t engagemang gällande frågan att Rädda Söderala simhall.
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