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Yrkande angående redovisning av idrotts-och 
föreningsnämndens uppdrag att ta fram en 
mer detaljerad förstudie för ett nytt centralbad  

 

Förslag till beslut 
I kommunfullmäktige:  

1. Ärendet återemitteras till Idrott- och föreningsnämnden som i samverkan med 
Gotevent och Higab får i uppdrag att även utreda en placering i 
evenemangsområdet och hur det nya badet kan byggas ihop och kompletteras 
med renoverade delar av det befintliga Valhallabadet.  

Yrkandet 
Miljöpartiet och Feministiskt initiativ har tidigare ställt oss positiva till ett nytt centralbad 
på Gullbergsvass. Eftersom Alliansen fick kalla fötter och valde att byta spår i frågan om 
placering så finns för närvarande inte längre en majoritet för denna placering. Det är 
olyckligt eftersom en placering i Gullbersgvass kostar lika mycket som placering på 
andra platser, men ett nytt centralbad vid Gullbergsvass hade sannolikt stått färdigt flera 
år tidigare än om det till exempel placeras på Heden.  

Vi föredrar fortfarande en placering i Gullbergsvass och förutsätter att den placeringen 
återigen kommer aktualiseras. I valet mellan Heden och evenemangsområdet så är det 
troligtvis bättre att placera det nya centralbadet i evenemangsområdet, men Gullbergsvass 
är i vår åsikt den bästa placeringen i enlighet med tidigare bedömningar 

Valhallabadet är en kulturhistoriskt mycket värdefull byggnad, ur arkitektoniskt, 
konstnärligt och sociala hänseenden. Som byggnadsverk är det ett mycket gott exempel 
på 50-talets kvalitetsmedvetenhet. Valhallabadet är mycket uppskattat av många 
göteborgare och är en länk till Göteborgs historia. Speciellt delar som 25-
metersbassängen med hopptorn, mosaikvägg och romerska badet är helt unika. Det är en 
kulturskatt väl värd att rusta upp och bevara, i helhet eller delar, för framtiden. 

En eventuell placering i evenemangsområdet innebär att det finns möjlighet att bygga 
ihop det nya badet med delar av Valhallabadet. För att undvika att konkurrera för mycket 
om utrymme för den eventuella arenan som ska byggas i området skulle de nya delarna av 
badet kunna placeras norrut, mot Valhalla IP.  

Utredningen från Higab visar att det är fullt möjligt att renovera Valhalla. Om 
Valhallabadet skulle byggas ihop med det nya badet finns möjlighet att ta bort vissa delar 
av det nya badet och istället använda befintliga delar av Valhallabadet. Exempelvis skulle 
kanske Valhallas 25-metersbassäng täcka behoven för hoppbassäng eller som 
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uppvärmningsbassäng under tävlingar. Även 50-metersbassängen skulle eventuellt kunna 
fylla en funktion. Det skulle kunna innebära en ekonomisk besparing. Därför vill vi att 
möjligheten att bygga samman det nya badet med ett renoverat Valhallabad ska 
undersökas, om en placering i evenemangsområdet ändå ska undersökas. 
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