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Bildeserie: Stor glede under nyåpningen av bassenget på 
Ågotnes. (Se resten av bildene under). 
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Det var en gledens dag på Ågotnes lørdag, da det var offisiell åpning 

av Ågotnes svømmehall. 

Svømmehallen har vært stengt siden november 2017 grunnet 

rehabilitering. Ordfører Marianne Sandahl Bjorøy var på plass for å 

åpne det splitter nye bassenget. 

Det er stor begeistring blant de oppmøtte for at svømmehallen 

endelig kan tas i bruk igjen. Det vrimler av ivrige og glade barn. 

Stor jubel 

Linnea Solsvik (12), Gaute Nymark (11) og Miriam Angelica Tofting 

(11) har ventet lenge på dette. De er både spente og glade. 

De tre svømmerne fra Vestkantsvømmerne er alle enige i at det er 

kjekt å være noen av de første til å svømme i det nye bassenget. De 

klarer nesten ikke vente på å få hoppe uti. 

– Det blir kjempekult at vi blir blant de første i bassenget, smilte 

Linnea. 

– Bassenget på Ågotnes framstår som helt nytt 

Hun går på Ågotnes skole og ser frem til å kunne bruke bassenget 

fremover. 

– Jeg gleder meg til å trene her. Det er lettere å komme meg hjem 

etter trening nå. Og jeg kan bare vente etter skolen og gå rett inn 

her, sier Linnea. 

De liker hvordan bassenget har blitt etter oppussingen. 

https://www.vestnytt.no/nyheter/i/8wMlOr/-Bassenget-pa-Agotnes-framstar-som-helt-nytt
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– Det er blitt mye finere. Bunnen ser deilig ut, sier Gaute. 

– Det er kjempegøy, skyter Miriam inn. 

Hun var spesielt begeistret for en ting: 

– Startpallene er veldig kule og vannet ser veldig sånn glinsende og 

reint ut. 

Trener Malin Dahle forteller at også hun er veldig glad for å få de 

nye pallene. 

– Jeg tenker at det ser veldig bra ut, sier Dahle. 

Stengingen har vært tung for Vestkantsvømmerne 

Svømmehallen har også fått nye banetau. Det aller meste er helt nytt 

i den tidligere så nedslitte hallen. 

Malin Dahle ser frem til å ha seks baner tilgjengelig igjen. Under 

stengingen av bassenget har det vært mange svømmere og trangt om 

plassen på de andre bassengene svømmeklubbene bruker. 

De første til å svømme 

Etter åpningsseremonien er det tid for å prøve ut det nye bassenget. 

En av de første til å legge på svøm er Gaute. 

– Det er et veldig bra basseng. Det var lettere å svømme her enn før, 

sier han. 

https://www.vestnytt.no/nyheter/i/MgGgrR/Stengingen-har-vart-tung-for-Vestkantsvommerne
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Gaute er sikker på at han kommer til å trives i det nye bassenget. 

Miriam nikker. Hun var også en av de første til å få teste vannet. 

– Det var veldig deilig. Nå er det liksom helt reint, sier Miriam. 

Trener Malin ser på Miriam og lurer på om hun husker hvor mye 

sand det var i svømmehallen for et og et halvt år siden. 

– Åja! ler Miriam. 

Linnea ser frem til flere stevner og treninger i bassenget. 

– Endelig kom jeg uti, jeg har ventet så lenge. Vannet var akkurat 

passe varmt. 

En som også er klar for en svømmetur er Kristoffer Unneland 

Blichfeldt (8) fra Øyane svømmeklubb. 

Dette er også nærmiljøet sin store dag 

– Det var litt uvant å være her, men kjekt å være med alle. Mamma 

og lillebror kommer snart, de skal heie på meg. 

Kristoffer har svømt på Rong og Askøy. Han synes det nye bassenget 

på Ågotnes er litt kult. 

Julaften på forskudd 

Styreformann i Vestkantsvømmerne Ivan René Skorjanc er fornøyd 

med den nye svømmehallen. Mens bassenget var under oppussing, 

var det vanskelig å få nok treningstid i andre basseng. 
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– Julaften kom 10. November for oss som idrettslag. Vi trenger 

dette, men det er også nærmiljøet sin store dag i dag. 

Bassenget vil komme til nytte både for svømmeklubbene og beboere 

i Ågotnes-området. 

– Vi er fornøyde med at det ikke er flikket på men heller 

totalrenovert. Alt er jo nytt, sier styrelederen. 

Morten Urdal er leder for drift, salg og marked i Ado arena i Bergen. 

Han hadde tatt turen med sin yngste sønn, Even på 12 år. Even og 

pappa er imponert over det nye anlegget på Ågotnes. 

– Hallen er fin og bassenget likte jeg veldig godt, sier Even. 

Pappa Morten er enig med Even og legger til at det er stort behov for 

svømmehaller utenfor Bergen. 

– Bassenget passer perfekt for trening og konkurranse. Det er mulig 

å kombinere det med offentlig bading. Det er viktig at det er 

tilgjengelig for alle, sier han. 

Fra mandag 12.november er svømmehallen på Ågotnes åpen for 

offentlig bading. 

Livsviktig læring i bassenget 

 

https://www.vestnytt.no/magasin/i/6n0mqL/Livsviktig-laring-i-bassenget
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