
Ansøgning fra Lillebælt Sport og Kultur (LSOK) vedr. tilskud til flytning af 
tennisbaner med henblik på etablering af varmt vandbassin og Welness område 

 

Lillebælt Sport og Kultur (LSOK) ”ejer” og driver Strib Svømmehal. Vi har i flere år ønsket at opdatere 

Svømmehallen med et varmtvandsbassin og et større wellnessområde med en større sauna til saunagus 

m.v. 

Imidlertid betinger denne mulighed at Tennisklubben med deres 4 baner rundt om svømmehallen flytter.  

Halvanden af tennisbanerne tilhører Svømmehallen. 

Vi har i bestyrelsen for Lillebælt Sport og kultur været i dialog med tennisklubbens bestyrelse om en mulig 

flytning. Dette er tennisklubben nu klar til. De vil gerne flytte til det i lokalplanen udlagte område ved 

Brændeskov, hvor Strib Fritids- og aktivitetscenter, fodboldklubben, padelbaner m.v.  i forvejen er placeret. 

Der ligger en underskrevet erklæring om flytning hos Thorbjørn i fritidsforvaltningen. 

I det i lokalplanen udlagte areal er der imidlertid fortidsminder, som i givet fald skal undersøges. Det er 

selvfølgelig en økonomisk udfordring. 

Tennisklubben har på ingen måde økonomi til at betale for 3 eller 4 nye tennisbaner, der koster ca. mellem 

kr. 400.000 til kr. 500.000 pr. bane. 

Bestyrelsen i LSOK har lovet at hjælpe til med kontakten til Middelfart kommune, da vi er part i sagen og 

det er en nødvendighed for optimering af svømmehallen, at tennisklubben flytter. 

Der er selvfølgelig noget økonomi i denne sag, som kommunen skal være med til at løfte. Der vil dog – 

sådan som vi ser det – være mulighed for at frasælge en byggegrund i hjørnet af tennisanlægget og i direkte 

forlængelse af den nye udstykning på det gamle fodboldstadion. Det er alene økonomien i forbindelse med 

flytning af tennisbanerne denne skrivelse omhandler. 

LSOK er i gang med arkitekt og ingeniør om vores planer med udvidelse af svømmehallen, men kan ikke 

komme videre før vi får en tilkendegivelse om det er muligt ved kommunens hjælp at flytte tennisbanerne. 

En udbygning af Svømmehallen betyder også at der kun bliver en fælles ud- og indkørsel til svømmehallen. 

Det betyder at der skal laves en buslomme på vejen udenfor svømmehallen. Her er kommunen i forvejen 

ved at planlægge nogle ændringer af vejen, så en buslomme bør måske allerede nu overvejes. 

Vi deltager gene i dialog om ovenstående og er klar med yderligere oplysninger hvis der er behov for dette. 
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