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SKEPPLANDA. Skepp-
landa simhall har fått 
en ansiktslyftning.

Omklädningsrum-
men har renoverats och 
lokalerna tillgänglig-
hetsanpassats.

– Suveränt! Vi vill 
ge kommunen en stor 
eloge, säger Gunilla 
Wallengren, ordförande 
i Ale DHR.

37 år på nacken har satt sina 
spår, men nu är Skepplanda 
simhall som ny igen.

– Kul att kommunen väljer 
att göra den här satsningen. 
Det är väl investerade pengar, 
säger simhallens egen gene-
ral, Frank Olofsson.

Det har samtidigt skett en 
tillgänglighetsanpassning av 
lokalen. Gunilla Wallengren 
har varit behjälplig i diskus-
sionerna med Ale kommun.

– Vi gjorde en inventering 
i våras och jag lyfte fram saker 
och ting man behövde tänka 
på. De har verkligen lyssnat 
på argumenten och nu är 
simhallen en plats som alla 
kan använda, oavsett funk-
tionshinder, säger Gunilla 
till lokaltidningen.

Badlift
Tidigare var det svårt för 
funktionshindrade att ta sig 
ner i bassängen. Det sker 
numera med en särskild bad-
lift.

– Det känns skönt att 
kunna ta sig i vattnet på ett 
säkert och värdigt sätt. Jag 
har faktiskt inte varit i sim-
hallen på de senaste tio åren, 
det har inte känts särskilt 
lustigt. Bara på de senaste 
veckorna har jag varit här tre 
gånger, förklarar Gunilla.

Badliften är batteridriven 
och enkel att använda. Det är 

inte bara funktionshindrade 
som kommer att ha nytta av 
den tror Gunilla.

– Det kan vara äldre män-
niskor som känner sig osäkra 
att gå ner för trapporna 
eller sådana som utför sjuk-
gymnastik. Anordningen är 
kanon!

Simhallen har också för-
setts med moderna rullstolar 
och två nya duschstolar. Där-
utöver har utrymningsvä-
garna handikappsanpassats.

– Vi har haft en väldigt 
konstruktiv dialog med Ale 
kommun och resultatet ser vi 
nu i en nyrenoverad simhall 
som är tillgänglig för alla, 
avslutar Gunilla Wallengren.

Skepplanda simhall har renoverats
– Och tillgänglighetsanpassats
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Skepplanda simhall har renoverats och tillgänglighetsanpassats. Den nya badliften  var en 
välkommen investering förklarar Gunilla Wallengren, ordförande i Ale DHR. Ale Torg ägs och förvaltas av Fastighets AB Balder   

Öppet vardag 10–19, lördag 10–15
ICA Kvantum har öppet 8–22 alla dagar

Ale Tips & tobak | Ananda Thai take away | Blomsterriket | Drömhuset| Gött mos | Hemtex  
Frukt- och grönsakshuset | KICKS | Klippstudion | Limit | Svenssons krog| ZooNet
Lidl | Lindex | McDonald’s | Pizzeria Bella Mia | Sportringen | Svenheimers konditori 

Ale Optik | Ale bokhandel | Apoteket | Ale Solotek | Ananda Thai take away
Ale Tips & Tobak | Alfredssons Trafi kskola | Backa Fisk | Blomsterriket | Drömhuset
Daisy footwear| Dressmann | Frukt- och grönsakshuset | Gött mos | Xlnt
Handels banken |Hemtex | Hälsoteket | ICA Kvantum | KICKS | Klippstudion 
Klockmaster/Smycka | Lidl | Limit | Lindex | M2 | McDonald’s | Nols Färg
Pizzeria Bella Mia | Sportlife  | Sportringen | Svenheimers konditori 
 Svensk Fastighetsförmedling | ZooNet | Svenssons krog | Systembolaget

Vi har också 

öppet på söndagar

Ale Torg ägs och förvaltas av Fastighets AB Balder

Skylt-
lördag!
på Ale torg 
Lördag 28 november kl 12-15

TOMTENTOMTEN 
KOMMER!KOMMER!
...med häst och vagn och tar...med häst och vagn och tar 

emot önskelistor från barnen.emot önskelistor från barnen.

Ale IBF bjuder påAle IBF bjuder på 
glögg och pepparkakaglögg och pepparkaka

Välkomna!Välkomna!


