KØBENHAVNS KOMMUNE
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Center for Kultur- og Fritidsaktiviteter

SvømKBH brugerrådsmøde
mandag den 12. september 2022 kl.16:00-18:00 i Hans Nansens Gård Kantine, Nyropsgade 3, 1602 København V.

Baggrund
Invitationen samt online tilmelding blev sat op på hjemmesiden den 25. august 2022 med en henvisning til
hjemmesiden fra opslag i alle svømmehaller og på Facebook.
Ved online tilmelding havde man muligheden for at give sin mening til kende omkring forskellige forslag til
investeringer, som ledelsen havde modtaget. I 2022 er der en pulje penge, der skal bruges til projekter, som kan
forbedre forholdene for brugerne i svømmehallerne.
Ledelsen fra SvømKBH orientere om nyt fra de københavnske svømmeanlæg, samt udvikling og kommende projekter.
Der skabes hermed en platform for inddragelse og dialog, hvor ideerne kan drøftes i sammenspil med offentlige
gæster, foreningsmedlemmer, skoler og institutioner. Ledelsen opfordrer så mange som muligt til at deltage i
brugerrådsmøde og få indblik i samt indflydelse på fremtidig udvikling af svømmefaciliteterne og badekulturen i
København.
Man får også mulighed for at møde distriktslederen fra de enkelte svømmehaller, som kan svare på emner omkring
lokale forhold og spørgsmål.

Kommentarer fra online undersøgelse
BELLAHØJ SVØMMESTADION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Jeg synes den brede vandsport skal fremmes. Fx kajakpolo. De skulle gerne få lov at spille i det store bassin.
Brugerrådsmidlerne kunne sagtens gå til at fremme vand-bold sportsdelene. Fx synes jeg også at nogle penge
burde gå til at sikre at der er velfungerende centrifuger i omklædningen :)
Banetovs tilbehør må være det almindelige driftsbudget, og er ikke noget der særligt angår brugerne.
Mere mobile mål til kajakpolo og bedre afskærmning mod børnebassinet
Lidt mere plads til kajak-polo i løbet af vinteren.
Kajakpolo styrkes. Flere og længere tider.
Kajakpolo tænkt ind i det hele tak 😊
Nye whiteboard tavler (og gerne et par stykker da der tit er flere forskellige hold i vandet af gangen)
Pt. er alle i stykker
Kajakpolo udstyr
Kajakpolo skal have adgang til det store bassin
Der mangler opbevaringsmuligheder til andre vandsport - f.eks. vandpolo. Nu er der flere vandpoloklubber
som træner i Bellahøj, så det ville være godt at have flere bure til bolde, samt gode opbevaring muligheder
for vores 30 sek. ure.
Badetøjscentrifuger i omklædningen
Bedre brusere - bruserhoveder.
Evt. en reol ved bruserområdet, hvor man kan lægge sin badedragt og sin shampoo mv. Som det er i Gladsaxe
Svømmehal + Flintholm svømmehal.

EMDRUP BAD / ØBRO-HALLEN
•

•
•
•
•
•

•

Jeg synes, det kunne være smart, hvis man kunne få lov til at bade for sig selv. Dette kan måske ske ved at
sætte halve vægge op mellem bruserne. Derudover kunne det være RIGTIG rart at have nogle hylder el.lign. i
badet, så man har et sted at stille sin shampoo osv.
Kan vi få udskifte brusere og få et vandtryk der gør det muligt at få shampoo ud af håret vil det være en god
investering. Jeg kommer 5 x ugen og hver gang er dette på tale.
Jeg vil gerne stille forslag til, at saunagus bliver startet op igen. Ikke kun i Emdrup og Øbro-hallen, men også i
de øvrige svømmehaller.
Mere åben for personer der ikke går på hold
Spand tilsluttet koldvandsbruser, som kan bruges i forbindelse med sauna
Siden åbningen i start august har vandtermometer for det store bassin vist 29-30 grader. Det virker helt
håbløst (især i sparetider) da bassinet netop bruges til motionssvømning og leg - det har/er varmere end
babybassinet. Kan man ikke sænke temperaturen til 25 grader? Det er trods alt bedre end en eventuel
nedlukning af svømmehallerne som der anbefales af Energistyrelsen.
Sørg for at Øbrohallen ikke skal lukkes grundet renovation indenfor de næste 20 år! Brug pengene på at
renoverer med ordentlige og holdbare materialer!

FRANKRIGSGADE SVØMMEHAL
•
•

•

Nye bølge brydende banetorve - strammedelen er i stykker og kan ikke strammes ordentligt eller med
tiltænkt 'strammer'. PT. bruges der er en tang som ikke fungerer optimalt
Omkring planterne: jeg foretrækker en ren og overskuelig svømmehal. Ekstra ting i gangarealerne etc. Kan
være kilde til at mere snavs ophober sig. Desuden kommer jeg for at svømme, og planter får det til at virke
mere som et badeland/Lalandia. Plus, det virker som virkelig mange penge at bruge på noget der
udelukkende er til pynt, og altså ikke til praktisk brug for gæsterne. Brug hellere pengene på bedre skiltning
for udenlandske gæster. (… Indsigelser mod indkøb af planter blev trukket tilbage efter en forklaring og
drøftelse til brugerrådsmødet).
Jeg ønsker indflydelse i Frankrigsgade Svømmehal, Sundby Badet og Vesterbro. Det er unødvendigt at ofre kr.
40.000 til udsmykning. Vi skal bruge pengene på redskaber m.v. vores brugere kan benytte.
Hvad der virkelig er brug for, er flere baner reserveret til offentlig svømning i løbet af ugen, så alle
almindelige svømmere ikke skal kæmpe om to baner :-)

HILLERØDGADE BAD OG HAL
•
•
•
•
•

nye undervandsrugby-mål med gummimåtter der ikke skader bassinets bund (16.500 kr.)
Vi vil gerne have to billetautomater - så når der er spidsbelastning lige mellem grøn/dyr tid - så er der ikke
folk der går pga. de skal betale ekstra pga. der er kø.
Saunaen måtte gerne være åben efter kl. 20 om tirsdag, hvor vi svømmer indtil kl. 21
Mulighed for at pynte festlig op i sauna, fx den første fredag om måned, og byde lidt frugt til glæden af de
faste bruger og svømmer der kommer hver uge :-)
bedre venderflag
sekunder ur i lavet end ved bane 1
30 (15) par håndvægte til vandet (med fod bind)
håndklæder stang til dybe end ved bane 1
30 gummi foder til stolene i forhal

SUNDBY BAD
•
•

Jeg savner lokale FB-opslag for Sundby bad når svømmehallen har ændrede åbningstider/pludselig holder
lukket hvor de ellers har åbent
Digitalt ur til bassinområdet

VALBY VANDKULTURHUS
•
•

Mere opdeling mellem mænd og kvinder
Forlæng åbningstiderne igen til om aftenen!

VESTERBRO SVØMMEHAL
•
•
•
•
•
•
•

•

Længere åbningstid for voksne motionssvømmere.
Både weekend åbent 06-20 og hverdage 06-22
I perioder hvor der ikke er undervisning (som ellers fylder meget i dagtimerne), vil det være rart hvis dobbeltbanerne splittes op i enkeltbaner.
2) Lidt hyppigere rengøring i omklædning/bad
3) Håndsprit monteret ved tastaturer til skabene
Nye skilte i omklædningen med hygiejneregler - også på engelsk. Tydeligere klistermærke-fødder, så man
tydeligt kan se, hvor man kan ha sko på. ikke mindst bedre føntørrer!
Cleanliness is the biggest issue at Vesterbro Svømmehal. Any improvements here would be most important.
Additionally, inside the wooden sauna there are two issues. First, the sand clock was replaced but the new
one does not work and thus needs to be replaced. Second, the backrest and rail on the top of the sauna are
loose and need to be replaced.
It would be great if the pool can allow video recording to help correct swimming technics in a short time slot,
for example 30 minutes before the pool close for public on first Wednesdays every month. In this way, the
swimmers get a chance to help each other and socialize. It also reduces potential injuries for swimmers
caused by wrong technics.

Drøftelse fra mødet den 12. september 2022:
I alt 17 brugere fra forskellige bydele var med til mødet.
I præsentationsrunden kunne man konstatere at der var deltagelse fra offentlige gæster, folkeoplysende foreninger,
private Svømmeskoler og skolesvømning under Børne- og Ungdomsforvaltningen.
Der blev afholdt en kort introduktion med oplysninger omkring status for svømmehallerne i København.
renoveringsprojekter, nybyggeri osv. Derefter blev der afholdt et oplæg omkring vores rekrutteringsindsats samt et
oplæg i forbindelse med hygiejne og vandkvalitet.
Brugerne blev derefter opfordret til at fortælle om deres oplevelse samt stille spørgsmål eller forslag. Følgende emner
blev drøftet:
•
•
•
•

Hvad er brugerråd og hvorfor er det vigtigt.
Bekymring om driftsforstyrrelse senere på år i forbindelse med energikrisen.
Renoveringsplan samt evt. nedlukninger i de kommende årrækker.
Nye svømmefaciliteter på vej i Arenakvarter, Papirøen, Beauvaisgrund.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hvorfor svømmehallerne lukker i 30 timer ved fækalieuheld.
Kan kurbadet i Øbro-Hallen genåbnes selvom svømmehallen ovenpå renoveres.?
Kan man overveje at genetablere en bemanding i svømmehallens reception?
Frustration over 6 ugers lukning i Emdrup Bad hver sommer.
Kan svømmehaller stiller gratis transport til rådighed under midlertidig nedlukning så brugerne kan benytte
svømmehaller i andre bydele.?
Ønske om mere klarhed omkring kontaktmuligheder og opdatering af forældede oplysninger på
hjemmesiden.
Mere handicapvenlig trappeadgang til bassinet i Øbro-Hallen.
Ønske om et koldvandskar i Øbro-hallen.?
Hvorfor bliver afskærmning af brusekabiner ikke indført.
Hvorfor er der ikke mere direkte opsyn af bruseområdet for at sikre grundig afvaskning.
PAN Idræt forslår strøm under tribunen på Bellahøj Svømmestadion til opladning af ure til træning.
En bruger fra Vesterbro forslå at der sættes sprit dispensere op ved skaberne i omklædningen til hånd
desinficering.
Ros fra HSK om personalets modtagelse af deres medlemmer og forældre til sæsonopstart i september.
I Valby Vandkulturhus ønsker HSK autostole og klapvogne, og Gigtskolen flere pool noodles.

Brugerrådsmidlerpuljen
BELLAHØJ SVØMMESTADION
Brugerrådsmidler kr. 106.331
Planlagte indkøb efter undersøgelse og drøftelse:
•
•
•
•

Rygstartsbøjler
Nye skilte til banefordeling
Banetovsposer
Banetovsvogne

VESTERBRO
Brugerrådsmidler kr. 49.138
Planlagte indkøb efter undersøgelse og drøftelse:
•
•
•

Fitness maskiner til træningslokalet - spinningcykler, romaskine, cross-trainer osv.
Svømmetræningsudstyr - plader, pull-bouys, bælter osv.
Bassinlegetøj

EMDRUP BAD OG ØBRO-HALLEN
Brugerrådsmidler kr. 117.990
Planlagte indkøb efter undersøgelse og drøftelse:
•
•
•
•
•
•

Whiteboard + udstyr
Bænke
Badestole
Træningsmåtter + ophæng
Hårtørrer
Støttehåndtag til bruserum

•
•

Svømmeudstyr
Infrå-rød sauna

HILLERØDGADE BAD OG HAL
Brugerrådsmidler 62.453 kr.
Planlagte indkøb efter undersøgelse og drøftelse:
•
•
•

Maling af mødelokale
Undervandsrugbymål
Digitalt/sekundtur til svømmehallen

VALBY VANDKULTURHUS
Brugerrådsmidler 62.505 kr.
Planlagte indkøb efter undersøgelse og drøftelse:
•
•
•
•
•
•

Svømmeudstyr - f.eks. plader, vinger, bælter, noodles osv.
Drikkevandskøler
Udhæng til ribber
Puslepuder
Strollers
Lift (autostole)

FRANKRIGSGADE SVØMMEHAL
Brugerrådsmidler kr. 75.687.
Planlagte indkøb efter undersøgelse og drøftelse:
•
•
•
•
•
•
•
•

Badevægte til herre- og dameomklædningsrum
Kunstige planter til udsmykning af svømmehallen og gangarealerne.
Livredningsdukker til offentligt udlån
Vådrumsmåtter
Svømmetræningsudstyr f.eks. plader, finner, pull-bouys, vinger osv.
Hårtørrere til omklædningsrum
Knageopsætning i herre og dameomklædning ved skoleomklædninger
Reparation af banetove

SUNDBY BAD
Brugerrådsmidler kr. 28.492.
•
•
•
•
•
•
•
•

Vendeflag
Tavler
Hårtørre til herre- og dameafdeling
Badekar til babyer
Svømmeudstyr - f.eks. plader, vinger, bælter osv.
Bassin legetøj
Håndvægte, 10 par
Digitalt ur

