
Till Er i Landstinget Gävleborg som sätter priser på träningen för oss som är sjuka 

 Nu när ni ska spara bland de sjuka som tränar i varmvattensbassängen i Ljusdal och tar 

50 kronor per träningstillfälle för dem som är "färdigbehandlade" har ni tänkt på att  

♦ de flesta av oss som tränar i varmbassäng inte klarar av att träna på något annat sätt. 

Vi kan alltså inte välja att träna någon annanstans. 

♦ de flesta av oss är sjukskrivna, har sjukersättning eller pension och har alltså sämre 

ställt ekonomiskt än dem som är friska. Vi har heller inget jobbskatteavdrag utan 

betalar mer skatt (procentuellt) än de friska arbetsföra människorna i vårt samhälle. 

♦ vi kanske inte ens klarar av att ta en promenad eller cykeltur utan är helt beroende av 

varmbassängen för att kunna träna och få röra på sig. 

♦ vi har även högre utgifter än de friska då vi behöver sjukvård (1100 kronor/år) och 

mediciner (2200 kronor/ år). 

Bassängträningen i varmvatten gör att vi kan röra på våra värkande kroppsdelar på ett 

sätt vi inte kan annars. Vi får mindre värk och mår bättre och kan då få ett lite 

drägligare liv och behöver inte ta lika mycket värktabletter. Vi behåller en större 

rörelseförmåga som vi mister om vi inte kan träna i varmvattensbassängen. Tyvärr så 

klarar inte våra värkande kroppar av att träna i vanliga bassänger eftersom våra 

kroppar då blir för stela och värker av den temperatur det vattnet har. 

Vi som nu är ”färdigbehandlade” får fortsätta träna i bassängen i mån av plats och till 

priset av 50:-/träningstillfälle. Många av oss har tränat 2 ggr/vecka i bassängen och 

behöver alltså göra det för att vi ska fungera någotsånär i vardagen. Om vi får 

fortsätta träna två gånger i veckan (i mån av plats) och vi tränar 47 veckor/år så blir 

det en årskostnad på 4700 kronor!!! 

Många av oss har inte råd att betala så mycket för träningen och slutar då träna. Några 

av oss har så långt till Ljusdal (8 – 9 mil enkel resa) så det blir för dyrt att åka för att 

enbart träna. Några som tidigare tränat 2 gånger/vecka kanske kan ta sig råd att 

fortsätta träna 1 gång i veckan. 

Har hört att ett argument för att ta så mycket betalt är att ”det kostar att träna på 

gym också”. I vilken verklighet lever ni som satt detta pris? Om ni tittar på gympriserna 

så ser ni snart att det kostar ca 250 kronor/månad (om man betalar årsavgiften via 

autogiro). Det blir ca 3000 kronor/år. Den som kan träna på ett gym får träna hur 

många tillfällen som helst för dessa 3000 kronor.  Simhallen i Färila tar 1100 kronor/år 

och då kan man bada/träna där hela året. Dessa ställen tar ca 50 kronor för enstaka 

träningstillfällen så man kan prova på eller för tillfälliga besökare. 

Sänk priset på vår träning och ge oss möjlighet att betala ett humant pris som vi kan ha 

råd med! Vi har inget annat ställe att träna på. 


