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Fond sender
Vandværket
på vej med
11 millioner
KULTUR
Af Lars Kamstrup
kamp@bergske.dk

Initiativtagerne til vandkulturhuset Vandværket i Thyborøn
fik her til morgen det første solide rygstød i form af medvind til
ansøgningen til Lokale- og Anlægsfonden. 11 millioner kroner
giver fonden, og det var næsten
en fjerdedel af de 45 millioner
kroner, som skal ind.
»Det var en dejlig besked at få,
og det giver optimisme. Vi har en
lignende ansøgning på 11 millioner kroner hos Realdania og A.P.
Møller Fonden. Vi håber på svar
herfra inden for den næste måned, så det er en spændende tid,«
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SAMMENLÆGNING. Det skal være et fælles projekt, og det skal
kunne ses på fordelingen af den kommunale administration.

STINE BRAMSEN eksklusive koncerter

ÅBENT HUS

Stine Bramsen har taget hul på 2015
med en Danmarksturné, der af GAFFA
høstede 5 stjerner, en udsolgt koncert
i DR Koncertsalen og er nu aktuel i
Toppen Af Poppen på TV-2.

Søndag, den 30. august kl. 11-14
Golfkørekort + spil resten
af 2015 for kun kr. 1000,Gratis udlån af golfkøller

Hos os spiller vi for at
have det sjovt.
Uanset alder og køn hvor godtfolk er
kommer godtfolk til
at spille golf
- det er ganske enkelt

TO. 26. NOV. KL. 17:00
TIR. 24. NOV. KL. 20:00 EKSTRA
TO.- spil
26. NOV. KL. 20:00
ON. 25. NOV. KL. 17:00 UDSOLGT
Har du golfkørekortet,
resten af året for kr. 500,LØ. 28. NOV. KL. 17:00
ON. 25. NOV. KL. 17:00 UDSOLGT
LØ. 28. NOV. KL. 20:00
Akustisk
koncert
TIR. 15. DEC. KL. 20:00

250,inkl. gebyr

Gaffa

UDSOLGT
UDSOLGT
UDSOLGT
UDSOLGT
EKSTRA

Strandvejen 15
7620 Lemvig
lemviggolfklub.dk
9781 0920
l

Publikum kan til efteråret glæde sig til,
at hun indtager scenen i et mindre og mere
intimt set-up, når hun spiller de eksklusive
akustiske koncerter.

SCT. PAULS KIRKE, AARHUS CHRISTIANS KIRKE, KBH.
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Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

PETER ANDERSEN,
UDGAVEREDAKTØR,
I DAGENS LEDER Y 08

siger Jesper Fruergaard fra initiativtagerne.
Der er også en anlægs-ansøgning på fem millioner kroner hos
Lemvig Kommune, og politikerne fik beskeden om ja’et fra Lokale- og Anlægsfonden med på det
budget-seminar, der startede her
til morgen.
»Det er nu tilfældigt, det falder
sammen. Men det er da super, det
gør det,« siger Jesper Fruergaard.
Han mener også, det bliver lettere at få de 2,5 millioner kroner
samlet ind hos lokale erhvervsdrivende og private,når de kan
se, at fondene bidrager med store beløb

Foto: Mads Krabbe.

Lokale- og Anlægsfonden bidrager som den
første store fond med 11 millioner kroner til
vandværket i Thyborøn.
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Er avisen udeblevet?
Telefon: 70 11 70 66. Eller brug selvbetjeningen på folkebladetlemvig.kundeunivers.dk

Vandkulturhus flot fra start
Med 11 millioner kroner fra Lokale- og Anlægsfonden er en fjerdedel af investeringen i vandkulturhuset hjemme - nu venter andre spændende ansøgninger.
KULTUR
Af Lars Kamstrup
kamp@bergske.dk

THYBORØN: Her til morgen
fik indsamlings-barometeret
på hjemmesiden for Vandværket i Thyborøn et ordentligt
skub. Bestyrelsen for Lokaleog Anlægsfonden besluttede i
aftes at give 11 millioner kroner til vandkulturhuset i Thyborøn Fritidscenter, og dermed er næsten en fjerdedel af
de 45 millioner kroner i hus.
Det skaber naturligvis tilfredshed hos initiativtagerne, som står over for en afgørende måned, hvor to andre
store fonde skal tage stilling
til lignende ansøgninger, og
Lemvig Kommune en ansøgning på fem millioner kroner.

Budget-seminar
»Vi har søgt kommunen, fordi
den ellers alligevel skal bruge
et millionbeløb på at istandsætte den gamle svømmesal.
Med Vandværket får man et
projekt med et langt bedre
indhold og mange flere perspektiver,« siger Jesper Fruergaard fra initiativtagerne.
Lemvig Byråd tog her til
morgen på budget-seminar
med den friske nyhed i kufferten, så nu skal byrådspolitikerne tage stilling til, om man
vil være med.

Nytænkning
Lokale- og Anlægsfonden var
også med til at betale for den
arkitekt-konkurrence, som
ligger bag det endelige projekt. Og det er det nytænkende
i, at man omdanner en »tør«
idrætshal til et vandkulturcenter, som har gjort, at fonden finder det så spændende, at man vil være en af hovedsponsorerne til projektet.
Thyborøn Fritidscenter
består i dag af to almindelige
idrætshaller. Den nyeste af de
to haller fra 2008 blev opført

Vandkulturhuset Vandværket kom et stort skridt nærmere en realitet med udmeldingen fra Lokale- og Anlægsfonden.

i forventning om, at der var
masser af brugere til hallens
tilbud om håndbold, gymnastik og badminton. Men sådan gik det ikke. Der manglede brugere i hallen. Derfor
fik fritidscenterets bestyrelse
idéen om delvist at ombygge
hallen til et vandkulturhus,
da den gamle svømmesal på
Thyborøn Skole blev lukket.

Fire bassiner
Vandkulturhuset kommer til
at fylde to tredjedele af hallen. I alt 1020 kvadratmeter.
De resterende 480 kvadratmeter vil fortsat blive benyttet til fx gymnastik, badminton, fitness og ungdomsklub

samt ankomstområde.
Vandkulturhuset får fire
bassiner. Et 10 x 17 meter langt
bassin til svømning, dykning
og andre mere pladskrævende aktiviteter. Dette bassin
får fire svømmebaner. Bassinet bliver hævet i forhold til
gulvniveau, så det kan få ekstra dybde. Det gør det blandt
andet muligt for Fiskeriskolen og andre erhvervsaktører
at etablere en helikopterattrap, bølgemaskine og lyseffekter, der skal bruges til undervisning i at redde folk fra
nødsituationer til havs. Bølgemaskinen og lyseffekterne
vil dog også kunne bruges til
dykning og vandlege.

Der kommer to børnebassiner med henholdsvis lav og
meget lav dybde. Børnebassinerne bliver også målet for
en vandrutsjebane. Endelig
etableres et varmtvandsbassin, der forventes at blive meget populært blandt de ældste
og de yngste brugere – bl.a. til
genoptræning for beboerne
på det nærliggende ældrecenter og til babysvømning. Som
et stærkt arkitektonisk indslag udstyres vandkulturhuset med en foldet loftsflade,
hvor folderne skaber de visuelle rammer omkring hver enkelt bassin.

Promenadedæk

Et promenadedæk mellem
bassinerne gør det muligt at
nyde udsigten til de omkringliggende diger og udeareal.
Der kommer to opholdsområder på hver 80 kvadratmeter. Det ene får direkte kig til
vandkulturhusets aktiviteter,
mens det andet får direkte forbindelse til den eksisterende
café på 1. sal.

Klatrevægge
Mellem vandkulturhusdelen
og den almindelige idrætshaldel opføres der en multifunktionel vægzone, der kan
bruges aktivt til klatring, men
også fungerer som et gigantisk
»møbel« til ophold og udsyn

mellem aktiviteterne på hver
side af væggen.
»Vandkulturhuset i Thyborøn er på mange måder et banebrydende projekt med stor
værdi som eksempel for andre steder, hvor idrætshaller
står lidt tomme. Projektet viser, hvordan vandaktiviteter
pludselig kan blive tilgængelige i idrætshaller. Ingen har
tidligere turdet tænke tanken om at skabe en facilitet
til vandaktiviteter i et »tørt«
idrætshalbyggeri. Men det er
en oplagt mulighed, når gamle idrætshaller skal have nyt
liv og flere brugergrupper,« siger Anna Hassel, arkitekt i Lokale og Anlægsfonden.

Bymidten får ansigtsløft med seks millioner kroner
Lemvig Kommune får seks millioner kroner til områdefornyelse i Lemvigs midtby.
BYFORNYELSE
Af Lars Kamstrup
kamp@bergske.dk

LEMVIG: mange af Lemvig
Kommunes mindre byer har
fået penge til områdefornyelse, og nu kommer turen til
Lemvigs midtby.
Området omkring Lemvigs bymidte får seks millioner kroner fra den årlige pulje
af midler til områdefornyelse,
som Udlændinge-, Integrati-

ons- og Bygningsministeriet
uddeler. Pengene skal bruges
til at skabe øget sammenhæng
i midtbyen mellem havnen,
boligområderne og gågademiljøet.
Der bruges mange penge
på at få Lemvig Havn til at se
godt ud, og et problem er, at i
by-området mellem havnen
og gågaden er der mange bygninger og områder, som slet
ikke lever op til den smukke
havn. Det bliver der nu mulighed for at få gjort noget ved i

samarbejde med lodsejerne.
I kamp med en række andre af landets kommuner har
Lemvig Kommune fået del i
midlerne fra den årlige pulje til områdefornyelse på i alt
80 millioner kroner. I Lemvigs
bymidte står flere butikker og
lejligheder tomme, mens områdets beboere har et stort ønske om at få forbedret forholdene med flere grønne områder, udendørs motions- og
legefaciliteter. Ønsker der nu
kan blive til virkelighed med

en bevilling på seks millioner
kroner, der er øremærket til
byfornyelse.
»Det er helt centralt for udviklingen af Lemvig, at byrummet er vedligeholdt, så
borgerne færdes i gode rammer og kan mødes på tværs
af områderne i byen. De seks
millioner er et skridt på vejen
til, at kommunen kan udvikle
området,« siger Venstres landdistriktsordfører, Thomas Danielsen.
Regeringen ønsker at ska-

be byfornyelse med fokus på
at skabe trygge byrum. Med
bevillingen til Lemvig kan
kommunen nu vurdere, hvor
mange af de tomme erhvervsog beboelsesejendomme, der
skal rives ned og hvor mange,
der skal bestå for at gøre området attraktivt for nye beboere
og byens borgere.
»De seks millioner kroner
giver Lemvig Kommune mulighed for at give området et
markant fysisk og socialt løft
til gavn for de nuværende be-

boere. Forhåbentlig kan byfornyelsen og et nyt, trygt byrum skabe en attraktiv bydel,
som flere har lyst til at bosætte
sig i. Det er målet med puljen,
siger Thomas Danielsen.
I alt har 22 byer fået tilsagn
om midler til byfornyelse fra
Udlændinge-, Integrations- og
Bygningsministeriet.

