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Den lokale huskeseddel 
 
Udfyldes af lokalråd: 

 

Navn på lokalråd og kontaktperson (e-mail og telefonnummer) 
Alderslyst-Søholt lokalråd 

Lone Stig Andersen 

lone@hinnerfeldt.dk eller lonestig.andersen@silkeborg.dk  

20284689 eller 89702331 

 

 

Beskrivelse af udfordring eller udviklingsønske 

Svømmecenter Nord Vest som en oase og et turistmål i Alderslyst. 

 

 

Max. 10 linjer 

 

Begrundelse for udfordring eller udviklingsønske (hvorfor er det væsentligt)? 

Det kan simpelthen ikke passe at en by af Silkeborgs størrelse ikke har et svømmecenter, som kan 

holde åbent hele året og samtidig virke som et udflugtsmål, ikke kun for bydelens borgere, men 

også for turister. Vores påstand er, at med en investering i at gøre svømmecenteret til en familie 

oplevelse, vil investeringen tjene sig hjem igen. Man kan forene det idrætsmæssige med det 

rekreative. Svømme-badeland samt konkurrencebaner og udspringsanlæg. Hvorfor ikke satse 

stort? 

 

 

Max. 8 linjer 

 

Forslag til løsning af udfordring eller udviklingsønske 

 

Lav svømmecenter Nord Vest om til en kombination af svømmebaner og et familie badeland. 

Hvorfor skulle vi ikke have hele Midtjyllands bedste bade- svømmeland?? 

 

Max. 8 linjer 

 

 

 

Udfyldes af Silkeborg Kommune: 

 

Administrativ behandling og indstilling til udvalg 

Der er ikke indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets budget for perioden 2011-2013 afsat midler til en 

udbygning af Svømmecenter Nordvest. Udvalget har af besparelseshensyn været nødsaget til at 

lukke for udendørsbasset i 2011, og har ikke mulighed for at åbne dette til brug for borgere og 

turister. 



 
 

 

 

Side 2 

Det er dog muligt at benytte områdets beachvolly baner.  

Da forslaget er et udviklingsprojekt på idræts- og fritidsområdet, vil det indgå som et forslag til det  

igangværende arbejde med at udforme en idræts- og fritidspolitik. 

 

Udvalgsbeslutning 

Kultur- og Fritidsudvalget har 11. april 2011 godkendt at Alderslyst-Søholt Lokalråd meddeles 

ovenstående bemærkninger fra Kultur- og Fritidsafdelingen. 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Birgit Bieling 

Sektionsleder 

Kultur- og Fritidsafdelingen 


