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De seneste dage har man kunnet læse om svømmeklubbernes berettigede frustration over svømmesituationen
i Silkeborg.
Fra Silkeborg Svømmeklub giver Stig Bock udtryk for, at grænsen er nået. Så diplomatisk vil jeg ikke udtrykke
det. Svømmesituationen i Silkeborg, omgivet med vand, og hvor det at kunne svømme er en sikkerhedsmæssig
nødvendighed, er urimelig og utidssvarende!
Umiddelbart før ferien blev situationen forværret yderligere. Kultur‐ Fritids og Idrætsudvalget måtte indkaldes
ekstraordinært, fordi Silkeborg Højskole, længe inden kontraktperiodens udløb, ville springe fra en kontrakt
indgået med kommunen for blot 2 år siden.
Vi må bede om miljø‐dispensationer på Svømmecenter Nordvest, har problemer med indeklima og må
investere enorme summer, hvis gamle anlæg skal vedligeholdes – summer der er tabt, når der bygges nyt.
Ved efterårets budgetforhandlinger i byrådet må vi blive enige om, at nu skal det nye svømme‐ og badeanlæg
igangsættes. Som Connie Sørensen fra den Lille Svømmeklub giver udtryk for, så nytter det ikke at blive ved at
snakke, der skal politisk handling til.
Inden for rammerne af Kultur‐ Fritids og Idrætsudvalget beføjelser hár vi foreslået ekstra millioner til nyt
svømme‐ og badeanlæg på Nordvest – men endnu er de desværre først på budgetforslaget i 2018.
Jeg har haft uformelle drøftelser med en håndfuld forenings‐, organisations‐ og erhvervsfolk, som kunne have
interesse i et nyt svømme‐ og badeanlæg. Ved drøftelserne har jeg givet udtryk for, at svømme‐ og
idrætsklubber, idrætsorganisation, hoteller, turist‐ og erhvervsfolk bør finde sammen, så vi kan få støbt kugler
til mere end blot en traditionel svømmehal. Som jeg ser det, så er anlæg af nyt svømme‐ og badeanlæg en
enestående mulighed for at sammentænke mange interesser: Foreningssvømning, offentlig svømning,
udspring, dykning, klatring på væg, vinter kajakpolo, wellness som en naturlig fortsættelse af Silkeborg som
kurby o.s.v.. Jeg tænker ikke kun sådan for at få et spændende og mangfoldigt anlæg, men også for at inddrage
de tipsmiddel begunstigede idrætsorganisationer, for at skabe mulighed for medfinansiering fra fonde og for at
skabe erhvervsmæssige synergieffekter, som kan hjælpe både til anlægs‐ og driftsøkonomi.
Ingen ”snuptagsløsning” kan desværre råde bod på det svømmeefterslæb års misrøgt har efterladt. Eneste
løsning er, at vi får igangsat byggeriet af nyt anlæg, men den tidshorisont et sådant nødvendigvis må have.
Jeg glæder mit til efterårets budgetforhandlinger og til yderligere drøftelse af Silkeborgs svømmekapacitet og
evt. fremrykning af planerne.

