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Bevilget i Oslobudsjettet 1.mill til prosjekterig av konkurranseanlegg svømming og stup
Det er bebudet en ny byrådsmelding om svømmeanlegg.
Elvestuen har lovet svømmeanlegg til Nordre Aker.
Marianne Borgen ønsker å legge svømmeanlegg nord i Groruddalen.
Alle partier ønsker å bygge svømmeanlegg, Frp ønsker to Drammensbad, Høyre ønsker ett,
Arbeiderpartiet ønsker helårsbad i tilknytning til Frognerbadet, og de andre partiene sloss om å
gjøre svømmeundervisning bedre og mer tilgjengelig for skolebarna og i nærmiljøene.



Klimaet for å få bevilgninger til svømmeanlegg har aldrig vært bedre!



Frogner svømmeklubb hadde ved årsskiftet 87 medlemmer, dobbelt så mange som
kunstløpgruppen i Oslo Skøiteklubb. Det burde gi dobbelt så stor sjanse for svømmehall mellom
Frognerstadion og Frognerbadet som sjansen for ishall.
ISU Frogner har ikke skjønt at det kan være noen som liker svømming, tross innstendige bønner
fra Frogner svømmeklubb om også prioritere innpassing av svømmeanlegg.
Ledelsen i ISU Frogner stoppet i anleggsprioriteringsmøtet følgende forslag
o Samlokalisering av svømmeanlegg sammen med ishall og flerbrukshall
o Utredning av helårsbad i Frognerparken. Det er blant annet vært forslag om å legge et
større helårsbasseng under kafeteriaen i Frognerbadet eller i dumpa på hundejordet.
o Svømmeanlegg i Oslo Vest

Så




Hva betyr dette






Oslo idrettskrets pleier å lytte til ISU’ene, og politikerne pleier lytte til idrettskretsen.
ISU Frogner har gitt klare signaler om at bydel Frogner ikke ønsker svømmeanlegg i Oslo vest.
BØ har uttalt at han ønsker svømmeanlegg på Filipstad. Men dette var ikke meldt inn.
Neste sjanse til å få inn svømmeanlegg blir om 4 år, men da er vel både Filipstad og Frogner
ferdig prosjektert.
Fristen for prioriteringer går ut idag. ISU’et skal være bydelens bindeledd mot idrettskretsen, og
ivareta bydelens interesser. Men Bydel Frogner kan eventuelt innen midnatt sende epost til
idrettskretsen der de ber om at ”Oslo vest, Svømmeanlegg / stupeanlegg” prioriteres.

http://www.idrett.no/krets/oslo/anlegg/Sider/Nykommunalplanforidrettogfriluftsliv.aspx
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