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ILFHEll·IIØl'E: Erlend Svardal Bøe og Tromsø Høyre inviterer til idedugnad og folkemøte om hva som skal skje med Alfheim svømmehall den dagen Tromsøbadet åpner. 

Inviterer til folkemøte: Skal 
avgjøre skjebnen til Alfheim 
Skal det fortsatt være mulig å ta seg et morgenbad på 
Alfheim svømmehall når Tromsøbadet åpner om vel ett 
år? Det inviterer Tromsø Høyre byens befolkning til å si sin 
mening om. 
- Ett av ahemativene kan være at
det fortsatt er svømmehall der,
men vi må komme i gang med
diskusjonen om hva Alfheim skal
brukes til i fremtiden, sier Høyres
gruppeleder i kommunestyret,
Erlend Svardal Bøe.

' Svømmehal ett alternativ 
Neste vår åpner etter planen 
Tromsøbadet på Templarhei
men. Allerede nå ønsker partiet å 
høre, hva byens innbyggere me
ner om hva som skal skje med 
ærverdige Alfheim svømmehall 
som ble åpnet for 53 år siden. 

I august 2015 vedtok kommu
nestyret et tilleggsforslag fra 
Høyre i forbindelse med investe
ring.sbeslutningen for Tromsøba
det: «Bygningen (og arkitekturen) 
Alfheim bevares. I god tid før 
Tromsøbadet står ferdig vil inn
byggerne i Tromsø bli invitert til 
en idedugnad_om hva området 
og bygningen skal brukes til. I 
denne prosessenskal ett av alter
nativene være at Alfheim fortsatt 
skal være svømmehall». 

Åpne for innspill 
Bøe vil ikke skryte på seg å være 

blant dem som har slitt ned ba
deflisene mest på Alfheim, og vil 
ikke heller avsløre personlige 
meninger om fremtidig bruk. 

- Jeg har vel vært og svømt et
par-tre ganger der. Vi har tatt ini
tiativ til møtet, men jeg ønsker 
ikke å legge premisser på for
hånd. Dette skal være et inn
spillsmøte, ogvi er være åpne for 
det meste. Selv om fortsatt svøm
mehall kan være ett alternativ, 
blir ikke nødvendigvis det den 
endelige bruken. Jeg håper det 
kommer fram masse forslag om 
både bruken av bygget og områ
det rundt. 

Sterke meninger 
Om kveldenonsdag 7. mars invite
rer partiet til folkemøte og idedug
nad om svømmehallen i 

kommunestyresalen på rådhuset 
Det var den kjente arkitekten Jan 
Inge Hovig som tegnet Alfheim, i 
likhet med Ishavskatedralen. 

- Jeg vet at mange folle har
sterke meninger om og følelser 
for Alfheim, selv mener jeg det er 
en arkitektonisk perle, godt syn
lig når man kommer til byen. Det 
er et historisk bygg for mange 
tromsøværinger, og det er et 
sterkt engasjement for det. Der
for er det lurt med en idedugnad 
hvor folle får si sitt, sier Erlend 
Svardal Bøe. 

Det vil koste penger å beholde 
Alfheim svømmehall og ifø]ge 
Bøe . er vedlikeholdsetterslepet 
på 80 til 100 millioner kroner. 

Fersk tilstandsvurdering 
Kommunaldirektør for nærmg, 

kultur og idrett i Tromsø kommu
ne, Bjarte Kristoffersen skal innle
de på møtet om status for 
svømmehallen. Han viser til at 
kommunestyret ennå ikke hartatt 
noen beslutning om svømmehal
len skal legges ned eller bestå. 

- Jeg har bedt byggforvaltnin
gen om en tilstandsvurdering for 
bygget og hva som må gjøres 
med det. Etter at vi fikk pålegg 
·måtte vi utbedre selve bassenget.
Det er gjort en del renovering av
garderober og på det bassengtek
niske, meh det gjenstår renove
ring av selve bygget, sier
Kristoffersen.
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