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Strategisk utvalg, valgt på HSK’s årsmøte 2018. 

Medlemmer i utvalget: 

Trond Forsstrøm, leder 

Per Forsstrøm 

Bente Gulbrandsen 

Øystein Back 

Lars Engen, referent 

Fagperson: Patrik Bergman, SG arkitekter. 

 

Andre møter utført av leder m/ hjelp fra medlemmer i gruppen: 

22.03.18: Presentasjon av "Nye Halden Bad" i kommunestyret. 

09.04.18: Informasjon til Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur representert ved utvalgsleder Joakim 

Karlsen og nest leder Dagfinn Stærk. 

03.05.18: Formannskapet 2018/34, ny svømmehall i Halden. 

24.05.18: Kommunestyre møte med vedtak om ny svømmehall. 

19.06.18: Informasjonsmøte Halden Storsenter i regi av Hk v/ Gunn Kleve. Her deltok også Patrik 

Bergman. 

15.10.18: Informasjon til Styret i HSK. Nye Halden Bad – kommunikasjon, planer og samarbeide med 

resten av klubben v/Trond og Ulf Ellingsen. 

Under ligger også en enkel rapport som viser treffene på vår hjemme side. Den viser at vi har rimelig 

mange treff og at vi har merket at siden er blir brukt som oppslagsverk for mange av de personen 

som sitter i kommune adm. og av politikere før møter som ønsker info om denne saken. En stor takk 

til Per Forsstrøm, som holder denne siden oppdatert. 
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Årsrapport 

Det ble i 2017 blitt satt av 500.000.- i Halden kommunes budsjett til å fortsette arbeidet med nytt 

bad i  2018 og kommunen kjøpte HSK’s «Forstudie til utvikling av et nytt bad i Halden». Dette er et 

omfattende dokument som ligger tilgjengelig på nettsidene til Halden bad, http://haldenbad.no/ . 

I forbindelse med at Halden kommune har kjøpte den utarbeidede forstudien, avsluttet det 

strategiske utvalget avslutte sitt arbeid i regi av Haldens Svømmeklub med å presentere rapporten i 

kommunestyresalen 22.03.18. (Årsberetning fra 2017).  

Dette året, 2018, har gått med til å holde denne saken aktuell for politikere og administrasjonen i 

H.K.   Da så investerings budsjettet kom, så det slik ut: 

 

I budsjettet for 2019, som ble vedtatt i desember 2018 er det blitt fulgt opp med en bevilgning på 5 

mill. i tråd med investerings budsjettet. Da er det bare å vente på den videre fremdriften i regi av HK. 

Så langt kan vi i gruppen kan bare si oss fornøyde med resultat av dette prosjektet.  

 

Trond Forsstrøm     Lars Engen 

 

Leder        Referent.    
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