Vesthimmerlands Kommune
Att.: Kultur- og Fritidsudvalget

Løgstør, den 5. september 2018
Orientering om igangsætning af forarbejde til etablering af svømmehal i Løgstør.
Projekt Lanternens byggeudvalg har nu tilendebragt anlægsprojektets etape 2 med etablering af
ny bio og fitness ved Lanternen i Løgstør. Etape 3 med flytning af boldbaner op til Lanternen er i
fuld gang som anlægsprojekt, og Lanternens byggeudvalg går derfor nu videre med realisering af
Lanterneprojektets idé om etablering af et nyt idræts-, kultur- og sundhedscenter i tilknytning til
Løgstør Skole.
Byggeudvalget konstaterer med tilfredshed, at det med succes er lykkedes at realisere de
hidtidige anlægsprojekter ved Lanternen, etape 0 med ny lethal, etape 1 med ny multihal m.v. og
etape 3 med ny bio og fitness. Anlægsbudgetterne er overholdt og driftsforudsætningerne er indtil
nu opfyldt med stor aktivitetstilvækst.
Byggeudvalgets forarbejde til etablering af ny svømmehal tager naturligvis planmæssigt
udgangspunkt i den vedtagne lokalplan 1019 om Projekt Lanternen. Svømmehallens tænkte
placering fremgår af lokalplanens illustrationsplan i kortbilag 3.
Indholdsmæssigt er den nye svømmehal inspireret af eksisterende svømmehaller i bl.a. Rødding
og Bækmarksbro, dvs. svømmehal med 25 m baner og vandrutchebaner m.v. Baseret på bl.a. disse
projekter skønnes en ny svømmehal at kunne etableres for 40-45 mio.kr. Det skønnes, at der både
økonomisk og aktivitetsmæssigt vil der være stort potentiale ved etablering af svømmehallen, som
selvsagt forudsætter, at kommunens nuværende aftaler om benyttelse af Landal’s svømmefaciliteter i Rønbjerg ophører, og at beløbet som kommunen betaler til Landal Rønbjerg kan
overflyttes til den nye svømmehal, når kommunens aftale udløber.
Byggeudvalget ønsker med denne henvendelse at orientere Vesthimmerlands Kommune om
igangsætning af forarbejdet til etablering af ny svømmehal, herunder orientere om den
anlægsøkonomiske ramme, der arbejdes efter, således at der i nærmeste fremtid kan ske en
drøftelse af projektets realisering.
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