
 

Som vi har kämpat och längtat efter 

nyöppningen av Örjansbadet! Det känns så 

bra att vi socialdemokrater i Skelleftehamn 

efter många om och men kan hälsa er alla 

välkomna till ett nyrenoverat badhus! 

 

Jag roade mig häromdagen med att gå 

igenom en del gamla anteckningar och 

protokoll för att se när diskussionen om 

Örjansbadets vara eller icke vara satte 

igång. Utifrån de uppgifter jag lyckades få 

fram så kan man konstatera att det har tagit 

många år mellan beslut och färdigställande. 

 

För Skelleftehamns S-förenings del så 

började detta arbete någon gång under 

2013 när det uppstod diskussioner på 

Fritidskontoret om att Örjansbadet dels var i 

mycket dåligt skick och att arbetmiljön för 

de anställda var undermålig. I samband med 

dessa diskussioner så var det många som 

ansåg att Skellefteå kommun redan har väl 

många badhus om man jämför med andra 

likvärdiga kommuner ute i landet. Därför 

lade man fram förslaget om att Örjansbadet 

inte behövde ersättas och att det bästa vore 

om huset revs. För detta rivningsönskemål 

fanns en stor samstämmighet bland 

kommunens andra partier eftersom de alla 

var överens om att man borde satsa de 

pengar som en renovering av Örjansbadet 

skulle kosta kommunen på en utbyggnad av 

Eddahallen istället. 

När Skelleftehamns S-förening fick 

kännedom om rivningsförslaget så 

reagerade vi direkt och krävde att 

Örjansbadet skulle vara kvar - antingen 

genom renovering av den befintliga 

byggnaden, eller genom att man byggde ett 

nytt badhus på samma plats. Vi fick ett bra 

gehör för detta krav bland våra kamrater i 

de omkringliggande S-föreningarna, så 

därför dröjde det inte länge förrän 

Socialdemokraterna som parti ställde sig 

bakom detta krav från Skelleftehamns S-

förening.    

 

Inför valet 2014 gick vi som många säkert 

kommer ihåg fram med parollen att vi 

Socialdemokrater var det enda partiet i 

kommunen som ville renovera och behålla 

Örjansbadet i Skelleftehamn, samt att detta 

därför var ett av våra vallöften. Vid valet i 

september 2014 fick Socialdemokraterna 

tack och lov en egen majoritet så nu var det 

upp till bevis och det blev dags att påbörja 

bygget! Tyvärr så blev det inte riktigt så 

enkelt, för vi hade fortfarande samtliga av 

kommunens andra partier emot oss i denna 

fråga och de försökte på alla sätt och vis 

arbeta för att Örjansbadet skulle bort. 

 

Socialdemokraternas vallöfte om att 

Skelleftehamn skulle få ha kvar Örjansbadet 

stod dock fast, och hösten 2015 fattades 

besluts om att den gamla badhusbyggnaden 

skulle rivas för att ersättas med en helt ny 

byggnad. (forts. på nästa sida)  



(forts. från föreg. sida) I samband med att 

man genomförde en ny kontroll av skicket 

på den gamla badhusbyggnaden så visade 

det sig att huset var i ett betydligt bättre 

skick än man först hade trott och därför 

kunde man renovera istället för att riva. 

Under våren 2016 kom ett beslut som sade 

att hela renoveringen/ombyggnationen som 

mest fick kosta 75 miljoner och i december 

2017 var alla beslut fattade. En kort tid 

därefter gick själva startskottet för projektet 

och man sätta äntligen igång.  
 

Många har genom åren undrat varför det har 

tagit så lång tid för arbetet att komma 

igång, trots att alla formella beslut till synes 

redan funnits på plats. En del av svaret är att 

om vi hade nöjt oss med den 16-

metersbassäng som man först hade tänkt sig 

så hade faktiskt Örjansbadet varit ombyggt, 

renoverat och klart för länge sedan. Vi höll 

inte med och ansåg att Örjansbadet även i 

fortsättningen skulle vara en av kommunens 

totalt två simhallar och för det krävs en 

simbassäng på minst 25 meter. Detta 

ställningstagande innebar att frågan om 

Örjansbadet behövde ta en förnyad sväng 

genom politiken, vilket förstås innebär att 

det tillkommer ytterligare tid. Trots det så 

känns det ändå riktigt bra att vi stod fast vid 

vårt ställningstagande eftersom vår kamp 

faktiskt lönade sig i slutändan genom att 

Örjansbadet även i fortsättningen har en 25-

metersbassäng. 
 

Genom åren har vår S-förening genomfört 

en stor mängd möten och träffar med 

många olika intressenter där vi fått ta del av 

den stora mängd önskemål som funnits kring 

Örjansbadet. Förutom dessa träffar och 

möten så har kommunen själva genomfört 

ett antal medborgardialoger och till detta 

kommer att många av kommunens 

föreningar med intresse för Örjansbadet 

varit mycket aktiva tillsammans med vår S-

förening i denna fråga. Så nu står vi äntligen 

här tillsammans allihopa med det nya 

Örjansbadet redo för den anstormning som 

väntar. 
 

Om man mot all förmodan skulle vara av den 

uppfattningen att frågan om Örjansbadets 

vara eller icke vara inte avgjordes via 

politiken så är det definitivit läge att 

korrigera denna uppfattning. Denna fråga är 

ett solklart exempel på att politik verkligen 

gör stor skillnad och även om det tar tid så 

lönar det sig alltid att kämpa. Vi i 

Skelleftehamns S-förening är både stolta och 

glada över resultatet av vårt hårda arbete 

och hoppas förstås att alla ni som läser detta 

också är det. 
 

Nu får vi alla hålla utkik efter 

öppningsdatumet som är planerat till 

oktober 2020. Under rådande pandemi-

omständigheter så kan det ju tyvärr inte bli 

tal om någon storslagen invigning, men 

förhoppningsvis så kommer det lite längre 

fram i tiden att genomföras en värdig 

invigning där alla som bor i Skelleftehamn 

med omnejd ges möjlighet att kunna delta.  

 

Vi ses på invigningen! 
 

Gun Sundberg 

Ordförande, Skelleftehamn S-förening 





 

 

 

 


