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För en tid sedan kunde man läsa i DN att Stockholms stad kommer att
göra en miljardsatsning på simhallar, både renoveringar och ett
nybygge. 1,7 miljarder kommer staden att satsa på detta.
Bl. a. kommer det tämligen nybyggda Eriksdalsbadet att behöva
renoveras för 800 miljoner. Det är då förvånande att det inte finns
pengar för att renovera på Liljeholmsbadet. 100 miljoner hade
fastighetskontoret beräknat att det skulle kosta. Ingen offert hade tagits
in. Liljeholmsbadets vänner tog in en offert från Pampas Marina och
den låg på 50 miljoner. Det borde vara fullt möjligt för staden att satsa
den summan på ett bad som varit så oerhört älskat och omtyckt.
Liljeholmsbadet hade inga problem med trygghet, inga problem med
uppbrutna skåp, som andra stora bad. Liljeholmsbadet hade också
stadens bästa vattenkvalité i många år. Där luktade aldrig klor.
Detta K-märkta badhus är en kulturbyggnad som fyllde 90 år i somras.
Ett kvalitetsbygge som aldrig bjudit på negativa ekonomiska
överraskningar som Eriksdalsbadet. Liljeholmsbadet har legat på
samma plats i Årstaviken i alla 90 år och är ett viktigt inslag i
stadsbilden vid Hornstull. Detta ”Folkets bad” minner om den tid då
bad och dusch tillhörde ovanligheterna i stadens lägenheter.
Det talas ofta om att vi ska ha valfrihet när det gäller skolor, hemtjänst,
sjukvård m m. Men när det gäller badhus så gäller inte detta. Varför
kan det inte finnas ett !!! badhus med liten bassäng? Alla andra bad har
stora bassänger. Det behöver inte vara simtävlingar på alla bad.
Badgästerna på Liljeholmsbadet tilltalades av småskaligheten och
trivsamheten som detta innebar. Badet var väldigt handikappanpassat
eftersom 7 handikappföreningar var stamgäster där. Också äldre
personer hade glädje av detta. Det 30-gradiga vattnet var välgörande
för såväl reumatiker som alla andra. Badet hade en mycket omtyckt
simskola, samt vattengympa. På lördagar var det lekdag för barn. Det
var alltså ett bad för alla åldrar. Men ungdomar och vuxna som
verkligen ville simma långa sträckor och crawla, de sökte sig till andra
bad. Och det fanns ju att välja på. När Liljeholmsbadet plötsligt
stängdes sommaren 2016 var det otroligt många som blev chockade
och mycket ledsna. Det var många badgäster som blev ”hemlösa”. Det
var de äldre som hade glädje av att badet var så handikappvänligt och
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som hade behov av det varma välgörande vattnet. Det var också många
bland badgästerna som hade badet som social mötesplats.
Enligt stadens idrottspolitiska program ska alla åldersgrupper ha
möjligheter till motion i olika former, även bad och simning. Som det
är nu är, är äldre människor diskriminerade. Är du stel och korpulent är
det svårt med de branta stegarna ner i bassängen i vanliga badhus.

Personuppgifter avlägsnade i denna version.

Del 2
DÄRFÖR VILL PERSONSKADEFÖRBUNDET RTPS HA
KVAR LILJEHOLMSBADET
/personuppgifter avlägsnade i denna version/, badombud för RTPS, skriver varför Liljeholmsbadet måste finnas kvar. Jag kan
definitivt skriva under på vad Imre trycker på, nämligen att
"behovet av större bassäng inte behövs, att det är avskilt och
handikappvänligt för föreningarna, varmt vatten, lättillgängligt både
via kommunala färdmedel samt att det finns parkering i närheten.
Storleken gör att man kan husera där själv utan att dela det med
andra."
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Liljeholmsbadet ligger centralt och är ett av få kommunala bad på
söderförort med varmvattenbassäng, utan trappor och trösklar, med
närliggande handikapparkering och med en storlek som gör det
möjligt för handikappgrupper att kunna disponera hela badet för
avskilt bruk. Den moderata storleken, den enkla men funktionella
miljön och de korta avstånden gör att kontakten med personal blir
personlig och det är lätt att påkalla hjälp och att kommunicera med
alla närvarande. En stor simhall kan vara direkt negativt för
handikappgrupper. Det blir långa avstånd mellan omklädningsrum,
duschar bastu och simhall. Det blir också svårt att kommunicera
med hjälparna när man behöver hjälp med förflyttning eller annan
assistans, pga. att de ofta befinner sig utom hörselavstånd.
Hjälparna i en stor hall kan inte samtidigt se vilka som kommer och
ändå ge ett hjälpande handtag till någon som redan är där. Det kan
de på Liljeholmsbadet. Det är nödvändigt att det går att sitta på
bänken vid klädskåpet, som på Liljeholmsbadet, då personer med
gångsvårigheter inte gående kan röra sig mellan sittbänkar mitt i
rummet och klädskåp. Det är viktigt att bassängen har grunda
partier med varierande djup och räcken runt om, som på
Liljeholmen, för att kunna träna tryggt o effektivt.
Det är viktigt med bekväma transportstolar som är lätta för hjälpare
att köra och
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bekväma att sitta i både under transport och i dusch. Sådana har vi
haft på Liljeholmsbadet men är av någon anledning utdömda på
bl.a. Beckomberga. (Att sitta och åka i en hjulförsedd toasits är både
obekvämt och besvärligt att rulla för hjälpare). Det är av stor
betydelse att handikappgrupper inte måste konkurrera med
allmänhet eller andra grupper i omklädningsrum, duschrum och
bastu. Det är inte ovanligt att också känna sig obekväm eller
stressad när både vuxna och barn tittar och/eller ställer frågor. För
många handikappgrupper har det en terapeutisk effekt att träna med
andra i samma situation i en avspänd miljö utan stress, att utbyta
erfarenheter och träningstips, att knyta kontakter och att stödja
varandra. För det krävs en avskild miljö och den närhet som en
mindre lokal som Liljeholmen har. Det är också en trygghet att veta
att det alltid finns någon i närheten som kan se eller höra att man
behöver hjälp. Att vara handikappad betyder ofta att allt tar längre
tid och det är därför viktigt att bassängtiden inte är för kort då detta
leder till stress.
Kort och gott:
RTP-S, tidigare Poliosimklubben, har disponerat Liljeholmsbadet
sedan 1950-talet, 3 timmar mellan klockan 17-20.
Något annat bad i söderort, som kan erbjuda liknande badtider och
möjligheter, har ännu ej gått att finna. Två tredjedelar av gruppen
har inte kunnat följa med till det enda erbjudna alternativet,
Beckomberga bad o idrottshall.
På min fråga om anledningen har svaren varit främst att det ligger
för långt ifrån hemmet; tiden 19-20 är för sen och för kort;
bassängen för djup; befintliga transportstolar för obekväma/svåra att
sitta i; olustigt att dela duschrum och bastu med allmänheten.
Inget annat bad ger badarna samma möjligheter till
sjukgymnastledd bassängträning, engagerade hjälpare,
omklädningsrum, dusch, bastu och bassäng inom nära avstånd utan
trappor och trösklar, personligt bemötande av personal, och socialt
umgänge utan tidspress i en lugn och avskild miljö såsom
Liljeholmsbadet har gjort. Det är med stor sorg och saknad
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vi varit tvungna att lämna det.
Personuppgifter avlägsnade i denna version
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Del 3

Stoppa planändringen gällande Liljeholmsbadet.
Fastighetskontoret har gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag (2019-0617) att komma med en ny detaljplan gällande Liljeholmsbadet.
Där står följande:

”Liljeholmsbadet planläggs för publika
verksamhetsändamål såsom
exempelvis café, restaurang, kallbadhus,
kulturändamål etc.”
Ändamålet varmbadhus finns inte med.
Liljeholmsbadets vänner emotsätter sig denna nya detaljplan. Den nya
detaljplanen behövs för att underlätta försäljningen, för det är säkert
inte lätt att hitta en köpare som vill driva ett badhus som
Liljeholmsbadet.
Liljeholmsbadets vänner vill att fastighetskontoret drar tillbaka sin
ansökan om ändring av detaljplan. Det är en förutsättning för att
Liljeholmsbadet ska kunna räddas.
En förutsättning för att kunna göra ett omtag.
Det är en förutsättning för att kunna skapa ett funkisbad, ett bad för
funktionshindrade och äldre.
Personuppgifter har avlägsnats i denna version.
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