
Påtrængende behov for optimerede svømmefaciliteter for borgere med særlige behov. 
  

Borgere med særlige behov, som har brug for svømmefaciliteter i Norddjurs Kommune, har meget lidt 

gunstige vilkår. Faciliteterne på det gamle Hedebo-center er nedslidte og ikke tidssvarende. 

FOF, LOF , Gigtforeningen og GIF Vandgymnastik har ca. 450-500 brugere igennem bassinet på ugeplan. 

Deltagernes helbred og livskvalitet er afhængig af denne hensyntagende undervisning og kommunens 

andre varmtvandsbassiner kan IKKE rumme disse mange brugere. 

 

Grenaa Idrætscenter og Svømmehal har gode vilkår for nogle borgere med særlige behov, men også her er 

der plads til optimering. Varmtvandsbassinet i Grenaa Idrætscenter og Svømmehal er meget populært, og 

derfor er der pres på kapaciteten.  

Der er således et stort behov for optimerede faciliteter med varmt vand til helseformål som genoptræning, 

førlighed, velvære, smertelindring og wellness. 

 

Grenaa Idrætscenter & Svømmehal, der besøges i dag af ca. 55.000 gæster årligt, vil være det oplagte sted 

til yderligt et varmtvandsbassin i Grenaa. 

Svømmehallen er let tilgængelighed, og gode parkeringsforhold, er beliggende med skøn udsigt til naturen. 

Ønsket om at opføre en tilbygning med varmtvandsbassin skal tilgodese forskellige behov: 

 

• Terapibassin til genoptræning 

• Hensyntagende bevægelse 

• Gravid svømning 

• Babysvømning 

• Motion for ældre 

• Rekreation for psykisk udfordrede 

 

Ambitionen er at man vil kunne skabe en bæredygtig tilbygning, der både mht. materialer og energiforbrug 

er miljømæssigt optimeret. De nye rammer, med gode forhold for tilgængelighed, inviterer alle indenfor, 

vil således bidrage til social bæredygtighed og inklusion.  

Selve bassinet tænkes at kunne få en størrelse på 8 x 12 m og forsynes med rampe og trappe.  

Rundt om bassinet tænkes et promenadedæk til færdsel og ophold.  

 

Bade- og omklædningsfaciliteter:  

Der lægges op til at der udvides bade- og omklædningsfaciliteter i samme proces, får at opfylde 

serviceniveauet til det stigende antal gæster samt at optimere til nutidens behov: 

 

• Separate handicapvenlige bade- og omklædningsrum 

• Separate familie bade- og omklædningsrum 

• Handicaptoiletter 

• Toiletter  

• Store bade- og omklædningsrum (herre / dame) 

• Fælles depotrum med aflåst indretning for de forskellige brugergrupper 

 

 

Med ønske om hurtig igangsætning af ovenstående projekt. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

FOF, LOF, Gigtforeningen, GIF Vandgymnastik og Grenaa Idrætscenter 


