
 

Seneste version. 7. marts, 2017. 

 

Taastrup Svømmehal åbnede søndag d. 27. november, 2016. Der har siden åbningen været en 

række forslag, spørgsmål og kritikpunkter fra vores gæster. Nedenfor er disse samlet og besvaret. 

Listen vil blive ajourført løbende. 

 

Det er ikke en hemmelighed, at vi fortsat endnu ikke har en fuldt funktionsdygtig svømmehal, dette 

betyder at personalet fortsat har ekstraordinært travlt med at nå de daglige opgaver. Jeg vil derfor 

gerne bede gæster om at give personalet arbejdsro og rette henvendelser angående byggeriet og 

indretningen direkte til svømmehallens ledelse (kontaktinfo nederst)  

 

Nedenstående kritikpunkter og ønsker har været fremfør fra gæster i Taastrup Svømmehal: 

 

1. Der er alt for få bænke i omklædningsrummet 

Svar: Svømmehallen har ikke fået de bænke, som er blevet bestilt og flere af dem er 

på nuværende tidspunkt placeret forkert. Problemet forventes løst i løbet af marts, når 

de bestilte bænke leveres. Nogle af bænkene vil have en række knager over bænkene. 

 

2. Skabene i svømmehallen er for små 

Svar: Skabene i det gamle omklædningsrum var noget større, men skabene i den nye 

hal har standardstørrelse. De fås både mindre og større, men vi har valgt 

mellemstørrelsen til langt de fleste skabe.  

 

Udenfor ”myldretiden” (kl 16-20) er det muligt at få adgang til et ekstra skab, hvis man 

har brug for dette. Man skal blot kontakte personalet i cafeen, her vil man kunne købe 

et ekstra armbånd (50 kr). 

 

3. Hvem må benytte hvilke skabe? 

Svar: Vi behandler alle vores gæster ens. Personalet kan anvise de små skabe til en 

særlig gruppe, men gør som udgangspunkt kun dette i “myldretiden”. 

  

4. Lågerne til skabene klapper i  

Svar: Det er med fuldt overlæg for at skabe plads til passage i de relativt smalle 

omklædningsrum. Man kan få skabslågen til at stå i åben position ved at bruge 

naboskabslågen. 

 

5. Numrene på skabene er så små, at de er vanskelige at se uden briller 

Svar: Det er beklageligt, hvis numrene er svære for jer at se uden briller. Skabene og 

numre følger standarden for disse og vil ikke blive ændret.  

 

Der er opsat en terminal som kan hjælpe ’glemsomme’ til at få oplyst deres 

skabsnummer (som det kendes fra supermarkeder, hvor en terminal kan oplyse en pris 

på en vare) 

 

6. Der har manglet sæbe beholderne med sæbe 

Svar: Depoterne var beklageligvis ikke været på plads fra opstarten, derfor har der i 

perioder manglet sæbe. Vi tjekker dagligt sæbebeholderne og dette problem er derfor 

løst. For at undgå spild tømmer vi dog sæbepatronerne helt inden vi smider dem ud. I 

må derfor meget gerne give personalet besked, hvis I finder en tom sæbebeholder. 

 

7. Der blæser kold luft i baderummet 

Svar: Det har desværre taget relativt lang tid at få indkørt ventilationssystemet. I uge 9 

var leverandørens eksperter i Taastrup for at gennemkontrollere hele 

ventilationssystemet. Ventilationen vil i uge 10 overgå til drift.  

 

8. Der er koldt i omklædningsrummene 

Svar: Gulvvarmen var længe om at blive fuldt indkørt. Varmen er blevet reguleret op af 

flere omgange, senest 10. februar. Desværre er der tilsyneladende en utæthed på 

gulvvarmen et sted i foyeren, som gør at vi er nødt til at lukke noget af gulvvarmen ned 

i en periode. 



 

 

9. Der er koldt i den lange gang mellem omklædningen og den gule trappe  

Svar: Gulvvarmen var længe om at blive fuldt indkørt. Varmen er blevet reguleret op af 

flere omgange, senest 10. februar. Desværre er der tilsyneladende en utæthed på 

gulvvarmen et sted i foyeren, som gør at vi er nødt til at lukke noget af gulvvarmen ned 

i en periode. 

 

10. Der er meget varmt i dameomklædningen 

Svar: Dette problem er løst. Skyldtes en fejl i ventilationsanlægget. 

  

11.  Der er forkert fald mange steder i svømmehallen, hvilket betyder at der står 

“vandpytter” rigtigt mange steder. 

Svar: Det er desværre forkert fald rigtigt mange steder i hallen. Dette vil blive udbedret 

i sommerferien (uge 26-29). 

 

12. Trappen er glat 

Svar: Trappen er efter åbningen blev påført ekstra skridsikring, samt ekstra håndlister. 

Det er desværre endnu ikke lykkedes at finde en gangbar løsning til påføring af 

kontrastfarve (sort) på trappekanterne. Der arbejdes på at finde en løsning her i løbet 

af marts. 

 

13. Der burde være et stort og tydeligt ur i hver ende af svømmehallen.  

Svar: Problemet er løst. Der hænger nu et stor ur i den ene ende og 2 urer i den anden.  

 

14. På den anden side af bassinet ligger de store, kraftige banemarkeringer, når de ikke 

bliver benyttet i vandet af svømmeklubberne. Det er vanskeligt at færdes der, da de 

fylder gulvet op på hele den langside 

Svar: Problemet er løst. 50m banetovene er opbevares nu i kælderen. 

 

15. Det kunne være rart, hvis der kom et par ribber op på væggen 

Svar: Problem et løst. Der er nu opsat 2 ribber. 

 

16. Når omklædningsrummet er så lille, som det er, kunne det være godt at vide, hvad tid 

på morgenen, svømmeklubberne kommer og går, så man kan undgå at være der 

samtidig med dem. Ligeledes på hvilke morgener, det er 50 meter-banerne og hvilke, 

det er 25 meterbanerne, der er ledige til offentlig svømning. En oversigt med disse 

oplysninger kunne vel lægges på hjemmesiden. 

Svar: Det kan på hjemmesiden http://taastrupsv.dk/  under ‘åbningstider’ kan det ses 

hvilke foreningsbrugere, der er i hallen på et givet tidspunkt. Det fremgår også af 

hjemmesiden, hvornår 50 m delen er åben for offentlige gæster og hvad vanddybden i 

hævesænkebunden er på et givet tidspunkt. 

 

17. Hvornår bliver forpladsen færdig? 

Forpladsen ved indgangen vil blive etableret i løbet af foråret, 2017. 

 

18. Kommer der cykel og handicap-parkering? 

svar: Cykelparkring vil blive etableret ved indgangen i forbindelse med at forpladsen 

bliver lavet i foråret, 2017. 

Handicap-parkering vil blive etableret ved indgangen i løbet af marts, 2017. 
 

19. Hvem styrer musikken i svømmehallen? 

svar: Det er altid personalet, der bestemmer hvor højt musikken må spilles. 

Svømmehallen har netop besluttet ikke at spille musik i perioden 06.30-08.00, kun til 

vandgymnastik. Om morgenen før kl. 06.30 i hverdagen er der udelukkende 

elitesvømmere i hallen. De unge svømmere er ofte meget glade for høj musik, og hvis 

de kan blive enige med den vagthavende livredder, må de gerne spille musik. 

 

Der arbejdes på en løsning, hvor musikken kan afspille i del af hallen og ikke i andre. 

Dette forventes ikke løst foreløbigt. 

http://taastrupsv.dk/


 

 

20. Trapperne/stigerne til bassinet er ikke særligt ældre-venlige 

Svar: Det er rigtigt at trapperne til det nye bassin ikke er særligt ældrevenlige, vi 

arbejder på at få monteret et greb på trappen ved hæve-/sænkebunden, som vil gøre 

det lettere, at holde fast, når man skal op. Der er monteret en lift til bassinet i hæve-

/sænkedelen.  

 

Den nye hal er ikke først og fremmest designet til ældre, så i perioden frem til den 

gamle hal åbner igen er adgangsforholdene desværre ikke så gode for ældre. 

 

21. Hvem må benytte liften (elevatoren)? 

Svar: Alle som er gangbesværede må benytte liften til 1. sal. Det er ikke en elevator, 

selvom det ligner, den kræver derfor lidt tilvænning at lære at anvende. Spørg evt. 

personalet. 

 

22. Hvornår åbner den gamle hal? 

Svar: Ultimo 2017.  I følge kontrakten med entrepenøren skal arbejde være færdig 1. 

august, men vi åbner ikke en den gamle hal før den er fuld funktionsdygtig (lidt har vi 

lært…). 

 

23. Åbner de gamle omklædningsrum? 

Svar: Nej, der er ikke afsat midler til at istandsætte de gamle omklædningsrum. 

Omklædningen vil derfor fortsat være samlet i forbindelse med det nye indgangsparti. 

 

24. Hvordan kan det være at I omtaler Taastrup Svømmehal som Danmarks længste 

svømmehal, bassinet er jo “blot” 50 meter? 

Svar: Det er selve bygningen, der med side 120 meter, er Danmarks længste. 

 

 

Vi glæder os MEGET til at svømmehallen er fuld funktionsdygtig - og vi arbejder hårdt på at 

dette sker hurtigst muligt. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Peter Christensen 

Leder af Høje-Taastrup Kommunes Idrætsteam 

E-mail: peterch@htk.dk 

Telefon:  20204754 

mailto:peterch@htk.dk

