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Svømmefaciliteter i Haderslev kommune
På den tidsmæssigt lange rejse mod forbedring af de eksisterende svømmefaciliteter i Haderslev kommune
er der nu udarbejdet en grundig konsulentrapport – Behovs- og potentialeanalyse for svømmefaciliteter –
der giver en masse svar – både på de eksisterende anlægs tilstand og udvidelsesmuligheder, borgernes
ønsker og de løsningsmuligheder, der tegner sig. Herefter forestår den politiske opgave med at prioritere,
spare sammen og føre resultatet af beslutningsprocessen ud i livet.
Forum Vojens har tidligere – og senest den 7. februar 2022 i Forslag til Haderslev Kommunes budget for
2023 – argumenteret for en udvidelse af Vojens Svømmehal med et terapibassin.
Dette forslag indgår forhåbentlig fortsat i beslutningsprocessen, men for en sikkerheds skyld vil vi benytte
lejligheden til at minde om dette ønske, der for os at se kan hente yderligere støtte i konsulentrapporten.
•

Igangsætning af konsulentarbejdet har skabt forventninger hos borgerne om, at der mht. udvikling af
svømmefaciliteterne i kommunen skal ske noget nu!

•

En helt ny svømmehal i Haderslev by er et stort ønske, men det er også så kostbart, at det er vanskeligt
at forestille sig ønsket opfyldt sideløbende med det endnu større udviklingsprojekt på Jomfrustien.

•

Konsulentrapporten har vist, at de eksisterende anlæg er værd at bevare, og at de kan forbedres – og
markedsføres bedre. Det er også vigtig viden!

Herefter går vi over til igen at pege på fordelene ved udvidelsen af Vojens Svømmehal, så den får kapacitet
til i højere grad at være varmtvandstilbud til hele kommunen.
Forudsætninger, der allerede er til stede i Vojens:
•
•
•
•
•
•
•

Den nuværende svømmehal er velfungerende og godt vedligeholdt
Der er god plads til en udvidelse på matriklen ved Vojens Hallerne
Beliggenheden er central i kommunen
Svømmehallen har besøgende fra et stort opland og der er gode tog- og busforbindelser til Vojens.
Desuden har kommunens skolebørn adgang til gratis buskort
Målgruppen til (terapi)varmt vand er stor og stigende
Som nærmeste nabo til Vojens Svømmehal ligger Vojens Hallernes cafeteria, der naturligvis vil få glæde
af flere besøgende i svømmehallen
Prisen for en udvidelse af Vojens Svømmehal er overkommelig, og der er allerede afsat tilstrækkelige
midler til svømmefaciliteter i Haderslev Kommunes budget for overslagsårene 2023-25.

Derfor skal Forum Vojens opfordre til, at der hurtigst muligt træffes beslutning om at udbygge Vojens
Svømmehal som foreslået – naturligvis i tæt samarbejde med Vojens Hallernes bestyrelse, der også
repræsenterer brugerne.

I forbindelse med detailprojektering skal vi minde om, at placeringen af en svømmehalsudvidelse ikke må
stå i vejen for fremtidig udvikling i området – jf. f.eks. den Helhedsplan for udvikling af halområdet i Vojens,
der desværre endnu ikke er blevet fagligt bearbejdet i forvaltningen.
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