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Fordi svømning og vandmotion er sjovt og sundt
på tværs af alder og niveau.
Vi bruger vand til at træne, slappe af og hygge os med venner og familien.

Kontakt:
Klaus Hansen
Tlf.: 21300992
Mail: kth@stofanet.dk

Jakob Raae Petersen
Tlf.: 40342804
Mail: jrp@solar.dk

Knud Nyholm
Tlf.: 21692428
Mail: nyholmknud@mail.dk

Torben Knudsen
Tlf.: 40407640
Mail: torben@gadstrup7.dk

Ulrik Gren
Tlf. 51339163
Mail: ug@dkfm.dk

Torben Poulsen
Tlf. 22776486
Mail: tpvestfyn@outlook.dk

Betina Stadager Cramer
Tlf. 40172588
Mail: vestfynssvoemmecenter@gmail.com

VestFyns SvømmeCenter
Tankerne bag…
Vestfyns Svømmecenter ønsker, at etablere et
svømmebassin midt i Middelfart Kommune, som kan støtte
og udvikle fællesskabet året rundt.
Et varmtvandsbassin på 25 m, hvor temperaturen falder i
løbet af ugen. Dermed vil der være rig mulighed for blandt
andet motionssvømning, babysvømning, familiesvømning,
wellness, genoptræning, børnefødselsdage – kun fantasien
sætter grænserne.
Vestfyns Svømmecenter skal danne rammerne for sundhed,
motion, sjov og glæde.
Et svømmebassin for alle i alle aldersgrupper.
Bassinet skal i høj grad være med til at samle kommunen og
være en del af livet i og omkring Vestfyns Kultur- og
Idrætscenter bestående af fodbold, tennis, padeltennis,
halaktiviteter, m. flere.

Placering af Vestfyns Svømmecenter – midt i
Middelfart Kommune.

Svømmecentreret skal være til glæde for kommunens borgere i
alle aldre, efterskoler, højskoler, plejecenter,
sundhedsklinikker, m. flere.
Målet er etablering af et varmtvandsbassin på 25 meter som
temperaturreguleres således, at det også kan anvendes som
et almindeligt svømmebassin.
Vestfyns Svømmecenter kan bl.a. rumme:
• Et varmtvandsbassin med baner på 25 meter
• Sauna og wellness-faciliteter
• Isbad / spabad
• Vandrutschebane
• Lokaler til fysioterapeuter og kiropraktorer

Placering
En placering af Vestfyns Svømmecenter i Nørre Aaby vil være
en placering lige midt i Middelfart Kommune, lettilgængelig
med såvel offentlig som privat transport.

Forslag til indretning og placering af Vestfyns
Svømmecenter
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Motionssvømmere
Fra baby til de ældste borgere
Babysvømning og leg mellem børn og forældre.
Morgensvømning
Fysioterapeuter, kiropraktorer, o.lign.
Senior-svømning, vand-fitness, handicap-svømning,
m.m.
Børneinstitutioner, efterskoler, højskoler, osv.
Skolefritidsordninger, klubtilbud og daginstitutioner.
Foreningerne
Børnefødselsdage
Kajak-bevis
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