
 

 

  
  
  
 
 
 
 
 
 

 

Föräldrar till barn i MASS teknikskola och 
tävlingsgrupper hänvisas till klubbrummet 
 
 

 
 

Personalen på Åbybadet är glada att 25m-bassängen nu har öppnat men det är svårt att komma ifrån att 
det tyvärr innebär en försämring för alla inblandade jämfört med när hela 50-metersbassängen var i drift, 
inklusive föräldrar till barn i MASS teknikskola och tävlingsgrupper. 

Åbybadets personal har svårt att skilja ut föräldrar till barn i MASS från betalande allmänhet i entrén. Vi 
vill också av hygienskäl, tillgängligt antal skåp och plats runt bassängen försöka hålla nere antalet 
påklädda personer inne i simhallen, som nu fått mindre yta.  

Mot den öppna delen av den gamla 50m-bassängen har vattentåligt material använts i uppsatta väggar. 
Väggarna inne i den avstängda delen är dock ytterst provisoriska och tål inte den städning som skulle 
behövas för att kunna öppna upp området för utomstående. Det avstängda området är också skymt och 
oövervakat så säkerhet är också ett starkt vägande skäl till att vägen dit är avstängd från entrén och från 
MASS klubblokal.  

Den provisoriska 25m-bassängen i det gamla Åbybadet kommer vara en kortsiktig lösning under ungefär 
ett år. Därefter är planen att iordningsställa en fristående provisorisk simhall under tiden man bygger en 
permanent badanläggning.  

Mölndals stads kultur- och fritidsförvaltning arbetar på för fullt för att få till stånd en bra permanent 
anläggning i framtiden med bra utrymmen även för föräldrar men det ligger flera år framåt i tiden. Fram 
till dess kommer vi tyvärr få leva med provisoriska lösningar där fokus är att kunna erbjuda bassängyta 
till verksamheterna. 

Mölndals stad har full förståelse för att det finns önskemål om att kunna sitta ner och prata med andra 
simföräldrar eller passa på att jobba medan barnen har träning. I nuläget hänvisar vi de föräldrar som 
inte vill sitta i Åbybadets entré till MASS klubbrumslokal där pentry, bord, stolar, soffa och tv finns 
tillgängligt.  Ingång till klubbrummet sker från utsidan runt hörnet åt väster. 

Om något barn i teknik- eller tävlingsgrupperna har särskilda behov och måste åtföljas i omklädningen 
av en vuxen kan vi göra avsteg från ovanstående. Detta är dock något man först avtalar med MASS. 
Klubben meddelar sedan oss vilka personer det gäller.  

 
Tack för visad förståelse! 

 
 
 

 

 

 

 

 


