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Søbadet bliver tilgængeligt for alle året rundt. Visualiering: Spektrum Arkitekter

Søbad midt i Skanderborg - nu bliver det en
realitet
Til maj næste år kan badegæsterne - om alt går efter planen - springe i søen fra
det nye søbad ved Kulturhuset
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Saml din gæld hos Bank Norwegian
LÆS MERE >

Efter en lang ide- og udviklingsproces, borgerinddragelse, undersøgelser og utallige ansøgninger
om midler til fonde og foreninger kan Skanderborg Kommune nu omsider gå i gang med
etableringen af det længe ventede søbad ved Kulturhuset.
Skanderborg Søbad bliver en del af et sammenhængende byrum, som strækker sig fra Adelgade
til søen med Kulturhuset i Skanderborg som naturligt bindeled.

SENESTE NYT
Nytænk: Folk fra Gl. Rye tager på ferie - i Gl.
Rye
AVK byder ind på at opfylde EU's energipolitik

Entreprenørfirmaet MT Højgaard har i samarbejde med Spektrum Arkitekter vundet den udbudte
totalentreprise om at bygge Skanderborg Søbad og Kulturløberen, som er et opholds- og
aktivitetsområde mellem Kulturhuset og søen.

Sommer i Ry: Ferskvandsmuseet laver
aktiviteter for børn

Projektet var udbudt som en såkaldt omvendt licitation, hvor byggefirmaer byder ind på at lave
det bedste projekt inden for en fast pris. Fastprisaftalen for Søbadet og Kulturløberen er på 12,5
mio. kr.

TV: Leen slibes: Høslætlauget slår til igen mod
græsset

LÆS OGSÅ
Nu sker det: Søbadet søsættes - forventes færdigt i 2021

SYNES DU OM ARTIKLEN? KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

Kultur og bevægelse bindes sammen
Et bredt sammensat bedømmelsesudvalg pegede på tilbuddet fra MT Højgaard på baggrund af
en samlet vurdering af teknisk kvalitet, arkitektur, funktionalitet og tilgængelighed inden for den
økonomiske ramme.
Byrådet behandlede sagen på byrådsmødet i aftes og godkendte bedømmelsesrapporten.
"Vi får meget søbad for pengene, og jeg er sikker på, at stedet bliver et utroligt aktiv for
Skanderborg Kommune – både for borgerne, forretninger, foreningsliv og for turister. Området er
helt unikt med smuk natur og spændende kultur lige i hjertet af byen, og med Søbadet og
Kulturløberen bliver det hele bundet sammen i en helhed," siger bogmester Frands Fischer.

SPONSERET
Nu rammer trend også
haven: All inclusive for
haveredskaber

"Søbadet og Kulturløberen bliver multianvendeligt og til gavn for mange målgrupper. Det er spot
on i forhold til manges ønsker om at være aktive udendørs og på forskellige tidspunkter. Det
bliver et fantastisk samlingssted for kultur og bevægelse," konstaterer Tage Nielsen, formand for
Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget.

Mærk suset i verdens
metropoler

LÆS OGSÅ
Hvor skal vi lege: Børn efterlyser legeplads i Byparken

Også for vinterbadere, roere og kørestolsbrugere
Skanderborg Søbad bliver bygget i beton og træ. Det 1.500 kvadratmeter store søbad kommer
til at omfatte to bassiner, terrasser, udspringsplatform, omklædning, toiletter, sauna, multirum,
depot til kajak og SUP, adgangsbro og kajplads for skibet Dagmar.
Søbadet bliver tilgængeligt for alle ud fra principperne om universel tilgængelighed. det vil sige,
at der er nem adgang for barnevogne, kørestole og lignende.
Projektet skaber en særlig synergi mellem det indendørs Kulturhus og det udendørs Søtorv.
Netop kombinationen af kultur- og fritidsliv på den måde har vakt opsigt uden for kommunens
grænser.

E-AVIS

Nationale fonde støtter projekter med i alt 12,5 mio. kr. ud af en samlet projektsum på 28 mio. kr.
for renovering- og udvidelse af Kulturhuset samt etablering af Søbadet og Kulturløberen.

Læs alle vores
udgivelser på nettet.
LÆS HER ›

"Vinderprojektet skaber en stærk sammenhæng mellem byrummet, Kulturhuset, Byparken og
søen – både hvad angår udformning og de mange forskellige rekreative aktiviteter, som det giver
mulighed for. Derudover skaber projektet også rigtig gode muligheder for at afholde
kulturaktiviteter i bred forstand helt tæt på vandet. Blandt andet fordi der er et overdækket
område under udsigtsterrassen, og fordi tribunen er roteret lidt mod syd," forklarer projektchef i
Realdania, Laura Kristine Bjerre Munch.

LOKALBILEN
Ny høj Citroën bliver lanceret som
elbil
stram stil Endelig er der udsigt til en
afløser for den...

LÆS OGSÅ
Politikerne træder vande: Søbadets fremtid er i spil - der mangler 2,5 mio. kr.

Bil nummer to er blevet mere
almindeligt
familie Hvis du synes, at der er
kommet flere biler på...

og 800.000 til drift

Fokus på tilgængelighed og bæredygtighed

Mere vitalitet til lille, høj japaner
facelift Der er dømt større tandsmil,
når den lille, men...

Lokale og Anlægsfonden bidrager også til det samlede projekt.
"Søbadet skaber helårlige aktivitetsmuligheder i, på og ved vandet. Idræts- og kulturlivet smelter
sammen, understøttet af søbadets placering for foden af kulturhuset, og som en vigtig del af
arkitekturen bliver både søbadet og kulturtorvet designet med fokus på bæredygtighed og
tilgængelighed for alle på tværs af funktionsevne og alder. I LOA er vi glade for at kunne bidrage
til et nyt aktivt kulturelt mødested i byen," siger Anna Hassel, arkitekt i Lokale og Anlægsfonden.

Uge-Bladet Skanderb…
9398 Synes godt om

Vandkvaliteten er i orden

Synes godt om

Området, hvor Søbadet etableres, hedder Byparken. Noget af jorden her har været forurenet
som følge af historisk industriproduktion på stedet.

Læs mere

Du synes godt om dette

Kulturløberen dækker en del af det forurenede areal, og der etableres et stort sten- og sandlag til
at dække jorden for en ekstra sikkerheds skyld. Selve vandkvaliteten omkring søbadet er helt,
som den skal være.

SENESTE DEBAT

De to andre entreprenørfirmaer, der deltog i udbuddet var CG Jensen sammen med ONV
Arkitekter og Per Aarsleﬀ.

Debat: Når man som cyklist bliver klemt ud i
siden

Byggeriet begynder omkring 1. september. Kulturløberen og Søbadet forventes at blive klar til
ibrugtagning maj 2021.

Debat: Skændsel i Skanderborg
Debat: Hvad skal man egentlig prioritere –
mindeanlæg eller skoler?

LÆS OGSÅ
Forurenet søbund: Nu skal Søtorvet sikres mod fortidens miljøsynder

Debat: Midttrafik svarer Kirsten Skau
Debat: Vi skal have penge på bordet til grøn
omstilling nu

SKANDERBORG SØBAD
To bassiner, udspring, omklædning, toiletter, sauna multirum og kajakdepot.
Adgangsbroer og kajplads til turistbåden Dagmar
Samlet areal på søbad: 1.500 m2
Bygningsareal: 171 m2
Overdækket areal: 53 m2
Areal til Kulturløberen: 600 m2
Totalentreprise: MT Højgaard A/S
Arkitekt: Spektrum Arkitekter ApS
Bygherrerådgivere: Bisgaard|Ejsing, A1 Consult, Force4, Møller & Grønborg og Stæhr Schütze
Ingemann Advokatanpartsselskab
Bygherre: Skanderborg Kommune - Kultur, Borger og Plan
Fondsstøtte: Lokale og Anlægsfonden og Realdania
Forventet ibrugtagning: Maj 2021
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MERE INTERESSANT INDHOLD
Spritnyt bryghus vil
dele med andre
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Mange danskere har
opdaget dette trick til
beskyttelse af de...

Sig tak til en lærer, der
gør en forskel

Guld, sølv og bronze til 332 skolebørn blev
Skanderborg Håndbold olympiske

ANNONCE

Munkesang og
morgentur på Øm
Kloster

ANNONCE

Udbyder Bet25 | Vilkår gælder | Kun nye
kunder | 18+ | Stopspillet.dk | Rofus.nu

Soldater indtager
Bet25 giver op til 500 kr. Vigtige tips når du skal
Skanderborg Bunkerne i ekstra bet hvis du ikke låne penge online
vinder

Psykoterapeut
fortæller: Sådan
hjælper man bedst et
menneske...

STROSSLE
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Nu rammer trend også haven: All inclusive
for haveredskaber
Nutidens forbrugere går meget mere op i, at hverdagen skal være
nem og bekvemmelig og mindre op i, hvorvidt de ejer deres bil og
indbo. En ny ordning med finansiering af robotplæneklippere for et
fast månedligt beløb, skal bane vejen for endnu mere convenience i
haven.

UGE-BLADET SKANDERBORG
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver dag

REDAKTIONEN ANBEFALER

Bryghuset har
"brygget" en bund
til Sølund 2021

Nærkontakt på
Oddervej: Troede
jeg skulle dø...

DM i Tegning 2020:
Ry-piger drømmer
om en fremtid med
Farveblyanter,
tusser og
tegneplader

Døtre sadler om: Nu
skal der fokus på
hestehygge og
glade børn

FORSIDEN NETOP NU

Nytænk: Folk fra Gl. Rye tager på ferie i Gl. Rye

AVK byder ind på at opfylde EU's
energipolitik

Sommer i Ry: Ferskvandsmuseet laver
aktiviteter for børn

TV: Leen slibes: Høslætlauget slår til
igen mod græsset

Sig tak til en lærer, der gør en forskel

2. Verdenskrig : Nyt kort viser lokale
sabotageaktioner

ANNONCE

Mærk suset i verdens metropoler
Der er ikke noget tidspunkt på året, der er bedre til storbyferie end
andre. Det viser udvalget af storbyrejser hos Bravo Tours. Det
handler mere om, hvornår du selv har brug for et afbræk i
hverdagen og den mentale vitaminindsprøjtning, en international
storby kan give dig.

NYHEDER FRA LOKALAVISEN.DK
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Ville sætte sig på
strandpromenade:
Fik smadret
vinflaske i hovedet

Død kvinde fundet
flydende i å

Medie afslører
grusomt svigt:
Handicappet kvinde
døde i skoldhedt
bad på bosted

Festende studenter
passerede
begravelse, lige da
kisten skulle bæres
ud - så skete dette
rørende øjeblik

Ville sætte sig på
strandpromenade:
Fik smadret
vinflaske i hovedet

Politiet beder om
hjælp: Kan du
genkende den
dødfundne kvinde?

Død kvinde fundet
flydende i å

Mere vitalitet til lille,
høj japaner

Erhvervsvenlighed: Skanderborg er i den
tunge ende

Skanderborg får flest flygtninge i
arbejde

Dimissionstale 2020 Skanderborg
Gymnasium: Frygt og hvorfor du ikke
må lade den vinde…

Ry: Golfklub forlænger driftsaftale med
to år

Den ofrede hær: Museum Skanderborg
inviterer til live-fortællinger i Alken
Enge

Columbusskolen: Fra hvalp til skolehund

Papkongerne Jan og Thomas er
månedens medarbejdere i Føtex

Debat: Oddervej skal prioriteres

Se flere
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Nytænk: Folk fra Gl. Rye tager på ferie - i Gl. Rye

Søbad midt i Skanderborg - nu bliver det en realitet

Designerstole stjålet fra villa: Mystisk mand med
hættetrøje set køre væk

AVK byder ind på at opfylde EU's energipolitik

Designerstole stjålet fra villa: Mystisk mand med
hættetrøje set køre væk

Sommer i Ry: Ferskvandsmuseet laver aktiviteter
for børn
TV: Leen slibes: Høslætlauget slår til igen mod
græsset

Debat: Usund sammenblanding af kommunalvalg
og skolestruktur

Bilist overså rødt lys og hamrede op i to biler
I nat: Indbrudsforsøg i Imerco
Politiet efterforsker natlig brand i Sølund

Nye GPS-infotavler viser hvor bussen kommer helt nøjagtigt

Indbrud i virksomhed i Låsby

E45 mod syd: Nye spor på vej

Adgang forbudt-skilt fjernet og meldt stjålet

Papkongerne Jan og Thomas er månedens
medarbejdere i Føtex

Indbrud i varebil i Galten: Masser af værktøj stjålet

Affaldssorteringen bliver grønnere: Klar med 10
skraldespande i 2023

Bilindbrud i Ry: Uheldig passager fik stjålet pung
og husnøgler, som blev brugt til indbrud i
Skanderborg

Sig tak til en lærer, der gør en forskel
2. Verdenskrig : Nyt kort viser lokale
sabotageaktioner
Erhvervsvenlighed: Skanderborg er i den tunge
ende
Skanderborg får flest flygtninge i arbejde
Sig tak til en lærer, der gør en forskel

POLITIKEN SENESTE NYT

EKSTRA BLADET SENESTE NYT

JYLLANDS POSTEN SENESTE NYT

SF afviser kritik: Vi ændrer på en kæmpebrøler

Det glade vanvid: Brasilien vil åbne for tusinder

Kommentar: Identitetspolitikken er ikke »rød«. Den
er bare afsporet

Tysk udenrigsminister: Det vil tage tid at reparere
skaderne efter Trump

Nu rammer regnen for alvor

Coronaramte Brasilien melder sig klar til
fodboldfans i tusindvis fra august

Aldrig set før i 'Nak & Æd'

Europamestre

Håndbold-formand ville væk: Det var ondskab

Omkring 300 danskere er fortsat strandet i
udlandet
Debatredaktør: Det gør ondt at se, hvordan Dansk
Metal har forvandlet sig til en ny Bjørn Lomborg
De kan sende Esbjerg ned i dag: Hobro er
overlevelsens mester, for spillerne regner med at
havne i problemer

Tysk minister: Det vil tage tid at reparere skader
efter Trump
Skeletter: Også børn endte i mosen
Flyvefærdig Falk: Ikke FCK for evigt

Tysk minister: Forholdet mellem USA og Tyskland
har lidt stor skade under Trump
DF kræver obligatorisk coronatest af udlændinge
fra risikolande
Liveblog: Horsens har vendt op og ned på stillingen
i toppen
Tyskere kører i nyere biler og drikker mere alkohol
end danskere – passer det virkelig?

8 gode råd før skybrud

Verden kan runde to kedelige coronamilepæle i
dag

Omkring 300 danskere er fortsat strandet i
udlandet

»Det var ondskab«: Håndboldformand overvejede
at gå af efter anonyme tilsvininger

Verden har rundet 10 millioner coronasmittede –
særligt i tre lande er smitten blusset op
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