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Der er optimistiske toner i planerne om, at den gamle svømmesal på skolen afløses af en flot svømmehal i Thyborøn. Arkivfoto.

Svømmehal kom tættere på
Projekt. Arbejdsgruppen bag en ny svømmehal i Thyborøn er på vej med en arkitekt-konkurrence - og et offentligt møde.
Af Lars Kamstrup

Vi kunne på mødet i København
se hinanden i øjnene, og der var
en god stemning, Det er baggrunden
for den optimisme, vi har.

»

kamp@bergske.dk

THYBORØN: Drømmen om
en ny svømmehal i Thyborøn
lever i bedste velgående, og nu
arbejdsgruppen bag projektet
i Thyborøn Fritidscenter ved
at stable en arkitekt-konkurrence på benene, så man kan
få udformet det projekt, man
håber at kunne gennemføre
med byggestart næste år.
»Vi mangler stadig at få det
afgørende ja fra Lemvig Kommune og fra Lokale- og Anlægsfonden, som er interesseret i at bakke projektet økonomisk op. Der er bestyrelsesmøde i fonden i næste uge, og
7. oktober er der udvalgsmøde i kommunen. Her håber vi
at få et ja til at støtte, at vi går
i gang med arkitekt-konkurrencen,« siger Jesper Fruergaard fra arbejdsgruppen.
Selv om der ikke er sagt endeligt ja, så har man en god
fornemmelse for, at det er det,
det hele ender med.
»Vi har fået lavet en projektbeskrivelse, som vi har haft

JESPER FRUERGAARD, arbejdsgruppen bag svømmehallen.

Jesper Fruergaard fra arbejdsgruppen er optimistisk efter et møde i København. Pressefoto.

med til et møde i København
ved Lokale- og Anlægsfonden.
Her var foruden undertegnede også Chris Olesen og Martin Christensen med, mens
direktør Ole Pedersen repræ-

senterede kommunen til mødet med blandt andet fondens
direktør Torben Frølich. Vi
kunne her se hinanden i øjnene, og der var en god stemning, Det er baggrunden for

den optimisme, vi har,« siger
Jesper Fruergaard.
Man taler ikke længere om
en »almindelig« svømmehal.
Når Lokale- og Anlægsfonden
er med, skal det helst være

usædvanligt og iøjnefaldende,
så derfor arkitekt-konkurrencen, som skal vise, hvordan
den ene af centrets to haller
kan forvandles til faciliteter,
som mange kan bruge.
»Det er jo både for centrets brugere, turister, skoler
og mange flere, vi vil bygge
svømmehallen som afløser for
svømmesalen på skolen. Vi inviterer derfor til en workshop
onsdag den 22. oktober i fritidscentet. Her vil vi fortælle
om vore tanker, og så skulle
vi gerne have så mange input
som muligt fra de kommende
brugere, så vi er sikre på, vi
får disse ønsker indarbejdet i
det materiale, der skal bruges
til konkurrencen. Det kan jo

ikke nytte, der mangler lidt i
dybde eller størrelse til, at for
eksempel Fiskeriskolen kan
bruge den til sine øvelser.«
Lemvig Kommune har afventet, hvordan det ville gå
med planerne, og derfor har
man sat renoveringen af den
gamle svømmesal i bero. Med
fremgangen i planerne om
den nye svømmehal vil kommunen fortsat vente med at
invester ei den gamle, og den
vil man naturligvis helt nedlægge, hvis planerne om den
nye svømmehal gennemføres.
»Det hele er jo afhængig af,
at vi får økonomisk opbakning fra kommunen og fra Lokale- og Anlægsfonden,« siger
Jesper Fruergaard.

