
Ny svømmehall i Ski 



Om oss 
 Etablert i 1965 

 Forholdsvis liten svømmeklubb 

 258 medlemmer totalt  

240 av disse var aktive:  

 161 på svømmekurs 

 79 aktive 

 Drifter folkebadene (2) i Ski kommune seks dager i 

uken 

 



Ski – i hjerte av Follo 

 Ski: 30.000 innbyggere  

 Follo: 130.000 innbyggere 

 Hele regionen Follo (Ski, Oppegård, Nesodden, Ås, 

Vestby, Frogn og Enebakk) er i vekst 

 Nytt og større UMB 

 Follobanen: 11 min Oslo – Ski  

 Follorådet – et felles samarbeidsorgan 

 

 



Status i Ski 

 Det er 4 svømmebasseng i Ski kommune i dag. 

Samtlige har overskredet sin antatte levetid 

 Det er de siste 5 årene brukt 8 mill kr på 

vedlikehold/fornyelse på badene* 

 Badenes tilstand tilsier at kommunen må forvente 

tilsvarende eller høyere vedlikeholdsutgifter fremover 

 Siste årene: flere driftsstans og/eller stengt pga 

rehabilitering 



Ny hall – mange interessenter: 

IDRETTSRÅDET 

Rådmann/Administ

rasjon 

Eiendom 

Kultur 
Plan og 

bygg 

Kommunestyret 

Formannskapet 
Utvalgene 

Gruppelederne 
Ordfører 

Styreleder 
Styret 

Anleggs-

ansvarlig? 

Andre idrettslag 



 2011:  

 Idrettsrådets (IR) møte med politikere. Status om hallene kommer som et sjokk 

 2012 

 Arbeidsgruppe nedsatt.  

 Møter med Kolbotn: gjensidig støtte 

 IR møte politikere: Alle enige om at det er stort behov for svømmehall. Tenk stort! 
Tenk samarbeid. 

 2013 

 Møte med ordfører 

 Arbeidsgruppen skriver søknad om forprosjekt 

 Melder behovet inn til IR (Idrettspolitiske årshjulet) 

 Så blir det stille – lenge 

 IR møte med politikere 

 2014 

 Ski SK og Ski IR inviterer til stort Informasjonsmøte 

 

 

 

Noen milepæler 



Så skjer det noe… 
"Kommunestyret ber rådmannen 
om å oppta samarbeid med 
Oppegård kommune og andre 
Follo kommuner om å utrede 
muligheter for å etablere en ny 
svømmehall som tilfredsstiller 
kravene til et nasjonalt 
svømmeanlegg. I arbeidet skal 
kostnader til investering og drift 
framkomme. I utredningen ber 
også vurdering av plassering av 
svømmeanlegget framkomme. Ski 
idrettsråd og Oppegård idrettsråd 
skal inviteres til å komme med 
innspill og uttalelser i utredningen” 

Des. 2013 

 

April 2013 

Nov. 2013 



Parallelt… 

http://vimeo.com/79308031


Vårt budskap 

 MÅL: Ny hall på dagsorden i kommunen. 

 Først og fremst behov for ny hall i Ski 

 Vi ønsker et konseptvalg før lokasjonsvalg 

 Ski svømmeklubb ønsker et 50 m anlegg velkommen.  

 Tilgang viktigere enn lokasjon 

Rir vi for mange hester? 



Ad vedtak:  

9. januar 2014 arrangerte Ski 

svømmeklubb i samarbeid med 

administrasjonen et felles 

informasjonsmøte med 

Norgesvømmeforbund, 

Fylkeskommunen, Oppegård og 

Ås som en oppstart på dette 

prosjektet. Det er ikke satt av 

penger til forprosjekt på ny 

svømmehall, så saken utredes 

med begrensede midler. I løpet 

av første kvartal søker 

rådmannen å avklare om det er 

mulig å få til et 

samarbeidsprosjekt.  

 

Rådmannen rapporterer status i 

saken ved første tertialrapportering 
 



Tips 
 Ny hall er et langsiktig arbeid – lenger enn de fleste 

styreperioder 

 Nedsett en arbeidsgruppe – gjerne andre enn styremedlemmer 
– med mandat fra styret 

 Varsle NSF om at dere i gang 

 Lag en egen behovspresentasjon  

 Sjekk andre klubber og kommuners planer 

 God kontakt med idrettsrådet – gjerne en representant 

 Sett dere inn i status på planprosesser: 

 Kommunedelplan for fysisk aktivitet, når rulleres den? 

 Hvilke utviklingsplaner/reguleringsplaner foreligger? 

 Bli kjent med politikerne: hvem kan være støttespillere? 

 


