Notat - Opsamling på dialogforumsmødet d. 4. februar
Denne opsamling er et resume af dialogforumsmødet.
Vi samlede alle deltagernes input (post-it sedler og mundtlige noter), i de to workshopgrupper.
Der var særligt 3 fællestemaer, som gik igen for begge grupper:
-

Fokus på fleksible funktioner

-

Multifunktionelt svømmebassin og legeområde

-

Fokus på plads til alle målgrupper

Herudover kom der mange rigtig gode pointer og konkrete forslag til, hvordan vi bedst muligt
udnytter/indretter vores nye svømmehal. Det hele blev noteret og blev inddraget i den videre proces med
udviklingen af konkurrenceprogrammet. Herunder er et udsnit af de mange pointer og forslag, som
deltagerne kom med i forhold til, hvad vi skulle tænke på og være opmærksomme på, både i
konkurrenceprogrammet og senere i byggefasen.

Resume af Grøn Gruppe
•

Fleksibilitet i funktionaliteten

•

Fokus på plads til alle grupper

•

Det er vigtigt, at tænke på akustikken og belysningen

•

Vand- og lufttemperatur – forskellig temperatur Ift. forskellige bassiner

•

Varmtvandsbassin. Varmtvandsbassin er sundhedsfremmende for alle målgrupper. Også
gravide, babyer, syge, bevægelseshæmmede.

•

Fordele ved både et 50 m. og 25 m. bassin – 50 m. kan anvendes fleksibelt

•

Optimering af den gamle svømmehal, kædes sammen med det nye, så det skaber en synagie og
derved skaber en bedre udnyttelse af både det gamle og det nye.

•

Strandpromenade og loungeområde - placering vigtig, hvis der skal skabes ro

•

Ekstra lokaler, depot, klub, udlejning osv.

•

Babyrum, pusleplads ved bassinet

•

Saunaer – mange forskellige typer til forskellige formål

•

Mindre omklædningsrum som f.eks giver plads til familier eller kørestolsbrugere med hjælper af
andet køn.

•

Nærhedsprincippet, alt let og tilgængeligt f.eks udstyr og depot til udstyr

•

Multifunktionel cafe område, placering af cafe der er todelt kan gøre det muligt at betjening kan
ske til to sider og evt. både inde og ved udendørsområde. Man kunne også tænke reception ind i
det.

Resume af Blå Gruppe

•

Fleksibilitet i alle punkter, bassin, udstyr, omklædning, tilgængelighed, målgrupper, lokaler osv.

•

Målgrupper, oplevelser for både børn, unge og voksne

•

Adskilte rum til bassiner, så akustik tænkes ind – evt. via glasvægge

•

Uafhængigt af svømmebassinets længde er det vigtigt med 2,5 m. pr. bane

•

Et 50 m bassin vil kunne anvendes fleksibelt ift. forskellige målgrupper

•

Ønske om 1, 3 og 5 meter vipper

•

Varmtvandsbassin og legeområde

•

Stor fælles sauna med central placering

•

Gulvplads og fripladsområde skal være multi funktionelt så der skabes bedre pladsudnyttelse.
F.eks mellem bassin og evt. tribuner

•

Handikap tilgængelighed – både med udstyr og ned/adgang til bassinet

•

Forskellige omklædningssektioner – fleksible ifht. Målgrupper, f.eks familierum og mindre rum til
skoleklasser. Skabe skal være holdbare og i god kvalitet

•

Enkelt cafe område (ikke storkøkken)

•

Overskuelighed og enkelhed, er lige med sikkerhed.

•

Udgangs- og adgangsforholdene skal være placeret optimalt og funktionelt ift. bassiner og
når/hvis man senere skal planlægge udendørsaktiviteter.

•

Let tilgængeligheden for udstyr og central placering af depot.

•

”Keep it simple”, sådan at der i fremtiden vil være mulighed for at justere ifht. de behov der
opstår.

