
Innlegg om svømmehall på Mortensrud - Søndre Nordstrand bydelsutvalg, 
7. mai 2020:

På spørsmål om svømmehall på Mortensrud, svarte byrådet Venstre at 
Oslo får en kapasitetsøkning når det bygges nytt bad på Manglerud og at 
Holmlia bad nylig er rehabilitert. Byrådet`s svar til Venstre er referert fra 
av Høyre`s bystyrerepresentant, Mehmet Kaan Inan, fra Søndre 
Nordstrand.

Når vi snakker om svømmehaller i Oslo, mener jeg imidlertid at det ikke 
bare er mangelen på svømmehaller som er utfordringen. Søndre 
Nordstrand er en av de bydelene i Oslo som både har flest unge og som 
også har flest fattige. Da er det slik at ikke alle vil ha råd til å bruke penger
på å reise med familien til en svømmehall. Det vil derfor være en stor 
fordel å få en svømmehall det er mulig å gå til. Med hensyn nye Manglerud
bad, er det ellers en ganske upraktisk reisevei hvis man reiser kollektivt 
fra Mortensrud.

Jeg mener både at det tar tid og at det koster penger å reise til andre 
svømmehaller, må med i vurderingen når bystyret og byrådet ser på 
behovet for en svømmehall på Mortensrud.

Ansatte ved skolene på Mortensrud har meddelt at det påkrevde minimum
for svømmeopplæring tilbys elevene i 4. klasse. Og videre at det har blitt 
reist til Bøler bad i 10. klasse og tidvis i 8. klasse. Utover dette, har det 
ved Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter, i privat regi ved «Barn i 
vann», vært kurs i babysvømming og svømmekurs for barn inntil 10 år, 
med deres foreldre. Og det har vært tilbud til reumatikere. Men kursene 
for barn med deres foreldre har imidlertid kostet fra 1700,- til 2400,- 
kroner.

For at en lærer i grunnskolen skal reise med sine elver til en ekstern 
svømmehall, tas dette av skolebudsjettet. Dermed er det ikke bare enkelt 
å øke svømmetilbudet for skoleelevene på Mortensrud, selv om 
kapasiteten ved eksterne svømmehaller økes. 

Siden vi bor nær Hvervenbukta, med direktebuss dit om sommeren, mener
jeg det burde være mye mer svømmeopplæring og svømmetrening for 
elevene på Mortensrud. Dette da det er viktig å kunne svømme når man 
skal være ved sjøen.

Oppropet til Anne Hval Ljønes, om svømmehall på Mortensrud, har fått 
over 700 underskrifter. Det viser at svært mange ser behovet for en 
svømmehall på Mortensrud. 

Når detaljene i Mortensrudprosjektet etterhvert blir vedtatt i bystyret, er 
det omtrent ingen sentrale tomter igjen på Mortensrud. Dermed vil det bli 
vanskelig å få til en svømmehall på et senere tidspunkt. Jeg mener derfor 
at en svømmehall snarest mulig bør inn igjen i planene for 
Mortensrudprosjektet.

Åsmund Grindeland, Mortensrudbeboer 



Jeg har fått positive signal fra KrF og Høyre i bystyret, når det gjelder folks 
ønske om svømmehall på Mortensrud. Bydelsutvalget i Søndre Nordstrand 
er vel for svømmehall, men de fleste partiene er imot sentralt. Jeg håper 
derfor at dere i bydelsutvalget kan prøve å få deres politikere i bystyret og
byrådet til å få forståelse av at en svømmehall vil være veldig viktig for 
Mortensrud.

Åsmund Grindeland, Mortensrudbeboer 


