TIL INNBYGGERE I NORDKAPP OG UTFLØTTA MAGERØYVÆRINGA
VIL DU VÆRE MED Å BYGGE SVØMMEHALL I NORDKAPP?

Liselotte Hansen, Bengt Altmann og Arve Andersen har fått i oppdrag av kommunestyret å legge fram
et forslag til ny svømmehall i Nordkapp samtidig som vi skal foreslå hvordan svømmehallen kan
finansieres.
Vi tenker og trur at alle Magerøyværinga, både de som bor i kommunen eller har flytta, har lyst til å
være med på å bygge en ny svømmehall.
Da kan du være med å kjøpe andeler i prosjektet «Ny svømmehall i Nordkapp».
Nordkapp kommunestyre har oppnevnt ei prosjektgruppe som skal legge til rette for å bygge ny
svømmehall i Nordkapp og har gitt følgende mandat:
Prosjektgruppas mandat er:
•

Utarbeid forslag til budsjett for forprosjektet. Dette legges fram for styringsgruppa tidlig høst 2013.

•

Kartlegge muligheter for involvering fra andre interessenter med tanke på finansiell støtte

•

Utarbeide framdriftsplan for etablering av ny svømmehall

•

Valgt lokalisering og løsning presenteres for formannskapet og kommunestyret senest i juni 2015

•

Prosjektgruppa presenterer sitt arbeid for formannskapet og kommunestyret senest i juni 2015.

Prosjektgruppa har fått utarbeidet et forprosjekt for ny svømmehall med bassengstørre 25X15,5
meter.
I forprosjektet har prosjektgruppa beregnet en bygge kostnad på 90 millioner kroner. Av dette
beløpet gis det statlig tilskudd på 30 millioner kroner.
Den kommunale andelen blir dermed på 60 millioner kroner. Prosjektgruppa jobber nå med å skaffe
«sponsormidler», og her vil vi jobbe lokalt, regionalt og nasjonalt. Vi er optimistisk og ser for oss å
skaffe 30 millioner i sponsormidler.
Er du nordkapp-patriot som kan tenke seg å være med på en dugnad for ny svømmehall i vår
kommune? Vedlagt er vår presentasjonsbrosjyre som forteller mer om det nye svømmebassenget.
For mer informasjon kontakt:
Arve Andersen

tlf: 905 72 467

epost: arve-andersen28@outlook.com

Bengt Altmann

tlf: 993 22 722

epost: baltm@online.no;

Liselotte Hansen tlf: 478 38 275

epost: liselotte.hansen@hotmail.no

