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Disse fire skal
konkurrere om
ny svømmehal
Den nye svømmehal - Vandværk - i Thyborøn er på vej mod
næste skridt - fire firmaer kommer med deres bud i arkitektkonkurrencen inden slutningen af april.
Af Lars Kamstrup
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THYBORØN: Nu er de fire deltagere i arkitektkonkurrencen til projektet Vandværk i Thyborøn udpeget.
Vandværk er ombygningen af den ene hal i Thyborøn Fritidscenter til svømmefaciliteter. Lokale- og Anlægsfonden og Lemvig Kommune har
sammen med lokale investorer investere ti denne arkitekt-konkurrence, som skal danne baggrund for, om projektet kan føres ud i livet, og
hvordan det skal se ud.
»Vi modtog 15 gode ansøgninger, hvor der skulle vælges fire. I samarbejde med vore rådgivere
i Lokale- & Anlægsfonden og vores bygherrerådgiver fra Rambøll er der fortaget en teknisk
vurdering af alle ansøgningerne. Herefter er der
foretaget en udvælgelse af de teams, vi mener
bedst kan løfte opgaven,« siger Jesper Fruergaard fra initiativtagerne til Vandværk.
De fire er:
Totalrådgiver: Kjær og Richter A/S. Underrådgiver: Søren Andersen Arkitekter A/S. Under-

rådgiver: Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S.
Totalrådgiver: Friis og Moltke A/S: Underrådgiver: SMAK Architects. Underrådgiver:
Ingeniør´ne A/S
Totalrådgiver: Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma
A/S. Underrådgiver: D+O Tegnestuen. Underrådgiver: Hundsbæk & Henriksen A/S. Underrådgiver: Teknologisk institut v. Ole Bisted.
Totalrådgiver: Årstiderne Arkitekter A/S: Underrådgiver: Grontmij A/S. Underrådgiver: Alexandra instituttet A/S.
Den 5. marts kommer arkitekterne og ingeniørerne fra de fire teams på besøg i Thyborøn, hvor
de skal se byen og den eksisterende hal.
»Her skal vi fortælle dem om vores visioner for
projektet. Derefter går de i gang med at tegne og
regne, og i slutningen af april modtager vi deres konkurrenceforslag. Herefter vil der foregå
en grundig vurdering af deres projekter. Den 19.
juni vil de fire projekter - hvoraf én er vinderen
- blive offentliggjort ved et festligt arrangement,
hvor alle borgere inviteres til at deltage,« siger
Jesper Fruergaard.

EBOLA. Historien om Elisa Vestergaard og hendes kolleger er først
og fremmest historien om mennesker, der ønsker at gøre forskel.
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