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Om några veckor kan kallis öppna helt
igen
Herrsidan på Ribersborgs kallbadhus beräknas öppna den 16 april. Delar
byggnaden har varit stängd för renovering sedan 8 januari.
I samband med ett planerat underhållsarbete visade det sig att bjälklagen i
duschutrymmena var fuktskadade och krävde ett mer omfattande arbete än
planerat. Totalt handlade det om en mindre yta på ungefär 20 kvadratmeter,
men de behövde torka ut innan arbetet kunde avslutas.
I början var anläggningen helt stängd för badande, men den tredje mars
öppnades damavdelningen.
- Damsidan hade mindre fuktskador och kunde återställas snabbare och den
har varit öppen för damer varannan dag och för herrar varannan dag sedan
dess, berättar Giedre Karlsson som är förvaltare på serviceförvaltningen.
Det tog längre tid att få herrsidan torr eftersom skadorna större där.
Dessutom bidrog kylan i mars till att uttorkningen tog längre tid än beräknat.
- Nu har vi fått bra resultat även på herrsidan och idag började vi återställa
den, säger hon.
Planen är att herrsidan ska öppnas för allmänheten måndagen den 16 april.
Om arbetet blir klart tidigare kommer informationen på Ribersborgs
kallbadhus hemsida.
- Vi beklagar att arbetet tagit lång tid men vi vill ha en säker konstruktion
som kan hålla i många år och hoppas att det dröjer innan man behöver göra
större ingrepp igen. Hela anläggningen ligger på utsatt plats i havet och rör
sig kontinuerligt, så den utsätts för ganska stora påfrestningar. Men den är
byggnadsminnesförklarat och vi måste leva med de byggnadsmateriel som

finns i huset, säger Giedre Karlsson.
Tills herrsidan öppnas är det bad varannan dag för herrar och damer som
gäller. Restaurangen och massagen är öppet som vanligt. Tidigare
information om förlängning av halvårs-, års- och klippkort gäller.
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