Fra: Lene Øvstebø Opheim [mailto:lene.ovstebo.opheim@bym.oslo.kommune.no]
Sendt: 19. juni 2015 10:52
Til: Bjørn Elling Solheim
Emne: 14/02604-247 - Svar på henvendelse fra Frogner svømmeklubb vedrørende Frognerbadets
åpningstider utover høsten

Hei,
Bymiljøetaten takker for din henvendelse.
Frognerbadet stenger for sesongen søndag 23.august, og det er ikke planlagt at badet skal holde
åpent utover høsten i år. Begrunnelsen for dette er at av erfaring fra 2014, viser det seg at det
tekniske anlegget ikke er rustet for å tåle den store temperaturforskjellen, som bassengkroppen
utsettes for. Badets levetid forringes vesentlig ved å ha det åpent utover høsten. Vi ønsker å
unngå dette, og har derfor ikke planlagt utvidet sesong.
Lene Øvstebø Opheim
spesialkonsulent
Idrettsavdelingen
Bydriftsdivisjonen
Bymiljøetaten
Oslo kommune
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Deres ref:

Vår ref (saksnr):
201403701-3

Saksbeh:
Simen Bergo, 23461425

20.10.2014

Arkivkode:
565

HENVENDELSE FRA FROGNER SVØMMEKLUBB VEDRØRENDE
FROGNERBADETS ÅPNINGSTIDER
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel viser til vedlagte henvendelse av 05.10.2014 fra Bjørn
Solheim i Frogner svømmeklubb vedrørende Frognerbadets åpningstider.
Vi ber om at Bymiljøetaten tar stilling til henvendelsen og gir Solheim en tilbakemelding.

Med hilsen
Lise Jørstad
fung. seksjonssjef

Simen Bergo
rådgiver

-----------------------------------------------------------------From: Bjørn Elling Solheim [mailto:Bjorn.Solheim@prevas.no]
Sent: Tuesday, June 09, 2015 4:12 PM
To: Postmottak Bymiljøetaten
Cc: Postmottak BYR; Postmottak Bydel Frogner
Subject: VS: 201403701 - 003 - Henvendelse fra Frogner svømmeklubb vedrørende Frognerbadets
åpningstider utover høsten

Til
Kopi

Bymiljøetaten
Byrådet, Bydel Frogner

Hei,
Jeg tillater meg, på svømmeklubbens vegne, å sende samme forespørsel en gang til, men denne gang for
2015.
Det var svært populært da Frognerbadet holdt åpent utover høsten i fjor, og vi håper og ber om at
Frognerbadet også i år kan holde åpent til oktober.
(Eventuelt kan svømmeklubben bidra med «badevakter» på morgenene, dersom personell må overflyttes
andre bad, og vi dermed kan bidra til å holde badet oppe.)
Kan dere vurdere hvor lenge dere kan å holde badet åpent utover høsten, og komme med
tilbakemelding?
Bymiljøetatens tilstandsrapport for badet angir et potensial for lengre sesong, og det er svært uheldig
om badet stenger når barna i området kommer hjem fra sommerferien. Kommunens web-side (
https://www.oslo.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/svommehaller/frognerbadet/ ) angir 22. august som siste
åpningsdag.
Vi ber om svar så raskt som mulig. Dette fordi at
 skolene i nærområdet har ønsket å kunne bruke Frognerbadet til svømmetrening, men trenger
tid til å planlegge dette inn i årsplanene, og til å ha tilstrekkelig tid til eventuelt å kunne trekke
inn instruktører fra svømmeklubbene.
 folk trenger å vite allerede nå at de kan få en fast rutine med å svømme når de kommer hjem fra
ferien (ellers bruker de noen uker på å komme i gang..og de fleste gidder ikke starte hvis det
bare er for en uke eller to).
Vi håper på et positivt svar.
Ha en fin dag!

Med vennlig hilsen
Bjørn Solheim
Leder Frogner svømmeklubb
Mobile: +47 934 80 452
bjorn.solheim@prevas.no

