Nyt fra Glostrup
Idrætsanlæg
Vi er utrolig glade for den seneste genåbning og ønsker
at fastholde den gode bæredygtige energi som fylder
anlægget.
Vi har haft gang i et hav af projekter i
nedlukningsperioden, hvilket vi naturligvis har gjort, for
at få mest muligt ud af situationen, hvor vi i en længere
periode, ikke har kunne byde besøgende gæster
indendørs.
Blandt andet er der i Fritidscenteret, blevet renoveret
og energioptimeret ventilationsanlægget. Der er gang i
en delvis udskiftning af fliser i børnebassinet, som
kommer til at emme af velvære. Lydanlægget i
svømmehallen er blevet udskiftet, så musik og lyd kan
inddeles i zoner, der blandt andet gør, at livreddere og
instruktører kan høres tydeligt via højtalerne, samt at
bassinerne kan fungere som hver deres ’lukkede’
lydsektion.
Vi er dog ikke helt i mål endnu. Der er fortsat
spændende nyheder på vej!

Nyt vandbehandlingsanlæg i
svømmehallen
Nyt vandbehandlingsanlæg er ikke et hvilket som helst
projekt. Det er et projekt, som vil sikre en fortsat
bæredygtig, vedvarende og stabil drift, som kommer
os alle til gode.
Svømmehallen skal have nye vandbehandlingsfiltre.
Det betyder, at de fem igangværende procesfiltre skal
udskiftes. Da den eksisterende vandbehandlingskælder
simpelthen har udtjent sin værnepligt på hele
imponerende 42 år – det er faktisk 12 år længere end
forventeligt.
Vandbehandlingsfiltrene er helt afgørende for driften
af svømmehallen. Filtrene gør, at svømmehallen kører
som en velsmurt maskine, der sikrer det reneste og
klareste badevand. Et anlæg som kræver en hel del
teknik, kemiske balancer og specialiserede enheder.

Billede ovenfor: nuværende vandbehanlingsanlæg i kælderen.

Kommunen har rådført sig med dygtige og kompetente
eksperter på området, som er med til at fastholde den
høje standard for badevandskvalitet og samtidig spiller
projektet godt ind, i anlæggets bæredygtige Green
Sport Facility Certificering, da der kan optimeres på
energiforbruget.

Perioden for nedlukning i
forbindelse med renovering
strækker sig fra d. 5/7 til og
med d. 20/9.
Svømmehallen har i en årrække prioriteret at holde
åbent i sommerferien. I år er det desværre nødvendigt
at lukke ned i sommerferien og et stykke ind i
september måned. Vi er selvfølgelig ærgerlige over, at
vi efter en lang corona-nedlukningsperiode, skal lukke
igen. Vi arbejder på højtryk for at finde midlertidige
vandtider til svømmeklubben hos andre anlæg, for at
holde klubben i gang.
Ydermere henviser vi med stor fornøjelse til at man i
stedet besøger Kystlivredningsstrækningen ved Køge
bugt, som byder på friske havbade.
Er man mere til de indendørs badeoplevelser, kan man
med fordel besøge vores nabokommuner, som er
orienteret om vores lukkeperiode og som hjertes gerne
byder alle velkommen.
1

Hvorfor nu og ikke under covid-19
nedlukningen?

Mange ting at se frem til

Byggeprocessen er naturligvis heller ikke blot en
pludselig indskydelse. Tværtimod har det været en
effektiv politisk beslutning, efterfulgt af et
projekteringsarbejde, samt en udbudsperiode - og
ovenikøbet også en verdensomspændende pandemi,
som alt sammen har påvirket hvornår vi har kunne
påbegynde processen.

Der bliver utrolig meget at glæde sig til, når vi rammer
efteråret, hvor svømmehallen byder på helt nye
sanseindtryk over vandet. Under vandet kan man få en
unik oplevelse med vandbehandlingsfiltre i
verdensklasse, som sikrer at vores alle sammes
svømmehal består, i mange år frem og fortsat kan blive
ved med, at være et førende svømmeanlæg, som
vægter
bæredygtighed,
funktionalitet
og
fællesskabende oplevelser højt.

Processen blev besluttet at skulle påbegynde i
sommerferieperioden, da det historisk set, er der hvor
anlægget har færrest besøgende.

Hold dig opdateret og følg projekterne
Årsagen til at der ikke tidligere er blevet meldt noget
ud, skyldes at coronasituationen har medført talrige
ændringer i de eksisterende planer, med blandt andet
forsinkelser på materialeleveringer fra leverandører.
Vi har derfor ikke kunne komme med eksakte datoer
før nu – vi ønsker at være så faktuelle og præcise som
muligt i vores udmeldinger.
Ønsker man at følge med i processerne, kan man med
fordel følge med på vores Facebookside, Glostrup
Idrætsanlæg, samt vores hjemmeside. Her vil der
løbende blive delt nyeste informationer om projektets
fremdrift.

Billede ovenfor: nuværende vandbehanlingsanlæg i kælderen.

Svømmehallens vægge udsmykkes
I samme omgang vil der blive sat fokus på at få sat kulør
på svømmehallen, for at væggene matcher den
sprudlende energi som man fornemmer i
svømmehallen.
Konkret betyder det, at der bliver ophængt vægkunst
både i varmtvandsbassinet, samt på endevæggen i 25meter bassinet. Vi har spurgt vores følgere på vores
Facebookside: ”Glostrup Idrætsanlæg”, omkring valg af
mønstre og motiver. Tilbud er blevet indhentet og det
bliver kunstneren, Stine Hvid, som skal udføre
opgaven.

Status på tunnelrutsjebanen…
Yderligere er renovering af vores vandrutsjebane
kommet i udbud hos entreprenører, hvor der afventes
konkrete tilbud retur. Information følger, så snart vi
ved mere.

Vi lover at det er ventetiden værd!
Vi ønsker at dele vores begejstring for anlæggets nye
vandbehandlingskælder og ikke mindst ønsker vi at vise
den store forvandling frem. Derfor afholder vi til
efteråret et ”Åbent hus” arrangement, hvor vi inviterer
alle gæster indenfor til en rundvisning af de nye filtre
og en forklaring om vandbehandlingsteknikken.

Motionen holder
sommeren!

fortsat

åbent

i

Vi håber på jeres forståelse og opbakning i processen,
og at I fortsat vil benytte anlæggets mange andre
muligheder for bevægelse og nærværende
fællesskaber. Motionsafdelingen i Fritidscenteret
forbliver åbent alle ugens dage kl. 07:00-19:00, hen
over hele sommeren.

Vi ønsker alle en rigtig god sommer!
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