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Interpellasjon nr. 3 fra Eivind Nævdal-Bolstad (H) vedrørende
helårsdrift av Nordnes Sjøbad. Bergen bystyre 27.01.2021
Representanten Eivind Nævdal-Bolstad (H) har fremmet følgende interpellasjon:
Nordnes sjøbad feiret i sommer sitt 110-års jubileum. Sjøbadet ble i sin tid etablert på privat
initiativ med solid kommunal støtte for å fremme svømmesaken og sikre bademulighetene i
Bergen. Det har i alle år vært drevet på en slik måte at folk fra hele byen har strømmet til
badet, og det har for lengst blitt en folkekjær institusjon i vår by.
Da AdO i 2018 overtok driften av badet var de svært bevisste på å ta vare på de gode
tradisjonene knyttet til badet, samtidig som de har vist en enestående evne til å videreutvikle
de mulighetene som badet gir. Her kan det nevnes satsing på vinterbading,
kulturarrangementer, utsetting av treningsapparater, økt badstukapasitet og en målrettet
satsing på teknisk opprustning.
Nordnes Sjøbad er et smykke i byen, og svært mange bergensere har tatt sine første
svømmetak ytterst på Nordnes. De siste årene har det vært foretatt nødvendige
oppgraderinger av anlegget, og bassenget har nå fått tilgang på fjernvarme. Dette gjør
oppvarming av bassenget mulig til et langt rimeligere kostand enn tidligere.
Mange partier har tidligere sett svært positivt på muligheten for å ha helårsdrift av badet,
under forutsetning av at fjernvarme er en realitet. Det er det nå, og representanten mener
derfor det er på tide å ytterligere utvide åpningsperioden ved Nordnes Sjøbad.
I tillegg til at helårsdrift av badet vil gjøre tilbudet enda mer attraktivt for svært mange
bergensere, vil det også bety at Nordnes skole kan ta badet mer i bruk. Kapasiteten ved AdO
er sprengt, og en helårsdrift av sjøbadet ville avhjulpet presset på AdO. Nordnes sjøbad
ligger tre minutter fra Nordnes skole, og det må være en svært mye bedre løsning at elever
ved skolen gjennomfører svømmeopplæring i bassenget og i fjorden ved sjøbadet.
I svært mange valgkamper har ulike partier ment at helårsdrift av sjøbadet er en god
investering i folkehelse og aktivitet. Representanten håper derfor at byrådet deler
interpellantens engasjement, og at politiske løfter om helårsdrift av Nordnes sjøbad ikke
ender som et mageplask.
Spørsmål til byråden:
Hva vil byråden gjøre for at helårsdrift av Nordnes Sjøbad kan bli en realitet?

Forslag til vedtak:

1. Bystyret ber byrådet sikre midler som gjør at Nordnes Sjøbad kan holde åpent hele
året, og sørger for budsjettjusteringer som gjør dette mulig også for inneværende år.
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