


Aurskog-
Høland
kommune

Ca 15.500 
Innbyggere, ca 6 mil 
fra Oslo og OSL.

AHK



Tertitten



Fraktet, tømmer, varer men 
også en del 
persontransport.

Gikk fra Sørumsand, 
Bingsfoss til Skullerud.

Primærnæring var 
skogbruk og jordbruk.





Situasjonen i dag.
Rv.170 komp.veien.
Pendlerkommune

Aurskog-Høland ble slått sammen 
av 4  kommuner1/1-1966:
Aurskog, Nordre Høland, Søndre 
Høland og Setskog kommune. 
Rømskog ønsket å stå aleine.
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4 åpne bassenger i kommunen, med vann. Alle 12,5 m

Idrettslagene eier alle 
fasiliteter av anlegg, 
men ikke 
svømmehallene.
Vi har et godt 
samarbeid med 
AHK.

Svømmehallen 
Hemnes SHIUL



Svømmehallen 
Bjørkelangen pr i 
dag.

Foto fra en 
kursavslutning med 
foreldre. Ikke 
undervisning….



Lokalavisa 28/8-2013 

(Samme dag som 
Svømmetinget Svolvær 
startet.) 



Hvordan åpnet veien seg?
 2010 Klubbutvikling med NSF,  S-68 /BSF   svømmegruppe 1970.  Satte oss mål  (25 m anlegg!!)

 2011 Ble vurdert at man skulle bygge ny skole 1-10. Skrev brev til ordfører om hva med 
svømmehallen? Rives, eller….

 Alle Svømmeklubbene i AHK ønsket et svømmeanlegg på 25 m, men at de lokale små må 
bestå. Dannet arbeidskomite for et 25 meters anlegg.

 Gavemidler på 3 mil fra Høland og Setskog sparebank 2013, / pilotmidler 2013

 Jobbet med lobby og nettverk; politikere og næringsliv, helt siden begynnelsen i 2010/2011 ….

 Stor støtte hos NSF – representanter med info og support. Viktig ved møter i det politiske 
arbeidet. (Totenbadet fra plan til realisering av Tron Brønstad, 2000-2011) spillemidler økt !.

 Folkehelsebegrepet viktig å formidle overfor beslutningstagere.

 Strategidokumentet til hjelp, svomming.no – anlegg.



 Byggestart var estimert juni 2014, og være ferdig i 2015.
Store prosjekter i AHK; 
Ny skole  1-10 trinn
 Midlertidig skole
Nytt lokalmedisinsk senter
Ny svømmehall
Prosjektlederen for alle anleggene byttet jobb…derfor manglende 
fremdrift i en periode. 

Stillstanden på svømmehallen ble ca 6 mnd inkl sommerferie, før 
arbeidet kom i gang igjen. – Rådmannen lovte  så en fremdriftsplan.

Politikerne var blitt utålmodige, misnøye, - fremdriftsplan kom på 
bordet høsten 2014 

Det var blitt budsjettoverskridelser i budsjettet og ueniget omkring det 
lokalmedisinske senteret som også hadde stjålet tid fra prosjektene.



kommunestyrevedtak
 Vedtak på nytt svømmeanlegg ikke skulle koste AHK mer enn 30 mil, og 

totalrammen er 65 mil inkl mva.

 Vedtak på innføring av eiendomsskatt; Ble vedtatt i kommunestyret 18 
mot 17 stemmer. 

 Vedtak på at de 3 øvrige bassenger ikke skulle nedlegges. 



Vår strategi
 Dannet en komité med representanter fra svømmegruppene i idrettslagene som 

fikk et mandat å jobbe ut fra.

 Hatt et godt samarbeid med : 
 NSF

 kommunens administrasjon

 Idrettskonsulenten

 Idrettsrådet

 Politiske partier  og  ("informanter"….)

 Næringsforeningen

 Skolene

 Fokusert på vår kompetanse og hva vi kan bidra med som miljøskaper.



Situasjonen i dag
 Nye prosjektledere og stor fremdrift i "vårt prosjekt". Dialog 

prosess med tre totalentreprenører. Vi er representert i 
prosjektgruppa 

 Pr i dag utarbeides Kravspesifikasjonen. 



Veien videre
 AKTIVITETSUTVIKLING:

 UTVIDER STYRETS SAMMENSETNING – fordeling av arbeidsoppgaver

 UTVIDER TRENER – INSTRUKTØRSTAB – flere grupper og kurs,  dvs styrt aktivitet.

 SAMARBEID MED FYLKESSKOLENE OG DE KOMMUNALE.

 MEDIAPLAN

 VÆRE FREMOVERLENT

 VÆRE EN AKTØR

Takk for oppmerksomheten


