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Taastrup Svømmehal lukker mens ventilationssystem repareres  
 
Taastrup Svømmehal skal have repareret ventilationssystemet, og det betyder, 

at svømmehallen holder delvist lukket fra mandag den 16. januar. Herefter vil 

være en kortere periode på omkring tre uger, hvor der er helt lukket, indtil re-

parationen er gennemført.  

 

Taastrup Svømmehal blev udvidet med et 50 meters bassin for lidt over et år siden, men 

ventilationssystemet har ikke fungeret tilfredsstillende. Det har flere gange været forsøgt 

at regulere systemet, men desværre uden held. Høje-Taastrup Kommune har rådført sig 

med Teknologisk Institut, som anbefaler at udskifte dele af anlægget. 

 

“Det er rigtigt ærgerligt, at vi er nødt til at lukke svømmehallen midlertidigt, fordi vi ved, 

hvor populær svømmehallen er. Men indeklimaet skal være i orden både af hensyn til 

gæster og personale, og derfor lukker vi svømmehallen midlertidigt, så vi én gang for al-

le får reparereret systemet”, siger Merete Scheelsbeck (K), der er formand for Fritids- og 

Kulturudvalget.  

 

Års- og månedskort kan forlænges  

Indtil reparationen af systemet sker, vil svømmehallen være delvist lukket om formidda-

gen. Derfor bliver hallen lukket fra mandag den 16. januar hver formiddag frem til kl. 

12.00 i hverdagene og indtil kl. 10 lørdag og søndag.  
 

Lukningen betyder, at svømmehallens gæster i denne periode må benytte Fløng Svøm-

mehal. Foreninger og skolesvømning bliver også berørt.  

 

”Alle gæster med årskort eller månedskort vil naturligvis kunne få forlænget disse kort, 

så de ikke får udgifter på grund af lukningen. Vi tilbyder også foreningerne at forlænge 

deres sæson, så de kan forsætte deres hold helt frem til og med uge 24”, siger Merete 

Scheelsbeck. 

 

Det er endnu ikke planlagt, hvornår svømmehallen holder helt lukket, men Taastrup 

Svømmehals hjemmeside og Facebookside vil løbende holde gæsterne orienteret om luk-

ningen og konsekvenserne heraf: 

 

www.taastrupsv.dk 

https://www.facebook.com/taastrupsv.dk/?ref=br_rs 
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