Nyt projekt ” Hals-Hou Svømmehal”

Vi er en gruppe lokale mennesker fra lokalområdet Hals og Hou, som syntes at vi
mangler en svømmehal i lokalområdet.
En svømmehal vil være til gavn for lokale foreninger, herunder Svømmeklubben, Ro& kajak klubber, Søspejderne, alle Grundejerforeningerne (både for ejere og
sommerhusgæsterne). Herudover vil det også være til gavn for folkeskolerne og
efterskoler samt evt. fysioterapi genoptræning mv.
Vi har derfor som mål, at stifte en selvejende institution, som vil erhverve den
lukkede Kolkær svømmehal og ombygge den samt lave en gennemgribende
renovering og modernisering.
Vi har fået et arkitektfirma fra Aalborg til at lave et skitseprojekt, hvor der vil være:
 Svømmebassin med klatrevæg
25 m x 10 m
 Varmtvandsbassin – handicapvenligt
7 m x 10 m
Bassinet har
dyser og bobler samt tilhørende trænings- og opvarmnings område.
 Børnebassin
 Udvendig naturlig helårs Svømmesø, med biologisk vandrensning
 Stor sydvendt træterrasse – kan fungere som Pit-stop for de udendørs
aktiviteter samt træning
 Terrasse mod øst ved indgangspartiet
 Café område samt reception og opholdsområde

I forhold til hvordan det ser ud i dag vil hele området få et løft og passe fint ind i
området.
Vi har talt med ejerforeningen, hvor svømmehallen ligger, og de har udtrykt sig
meget positivt. De er også parat til at give tilladelse til den udbygning, som skal
foretages.
Anlægssummen vil være ca kr.15 mill.








Som finansieres på følgende måde:

Driftstilskud fra kommunen i lighed med tidligere
Indsamling og Egenkapital
Kommunegaranterede lån
Bidrag fra Fonde
Lokale donorer og lokale Fonde
Div. Arrangementer og større Events
Evt. lånefinansiering

Herudover skal den selvejende institution købe den gamle svømmehal.

Selve driften regnes der med ca dk. 2,5 mill i indtægter af forskellig karakter pr. år.
Indtægten dækker normal drift, lånefinansiering til anskaffelse samt restsum på
byggeri.
Arbejdsgruppen ønsker lokalområdets opbakning til, at arbejde videre med
planerne, som helt sikkert vil være til gavn for alle borgere i GL. Hals kommune samt
turister og gæster i området.
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