
 

Kære foreninger og skoler i DGI-byens idrætshaller og Skyttehus  

sæsonen 2011-2012. 

 
Den 2/7 deltog også DGI-byen i vandkampen i København! 

Alle idrætshaller (på nær Sportshuset), Vandkulturhuset  og Skyttehuset blev berørt og 

havde massive mængder vand stående. 

Vandkulturhuset klarede det bedst (men er jo også bygget til det!) men trods en super 

hurtig indsats fra husets pedeller, teknikkere og rengøringsfolk, så var gulvene i 

Gymnastikhuset, ND-salen og Skyttehuset ikke til at redde. Måske er vi lidt mere 

heldige med gulvene i Idrætshuset og Forsamlingshuset ? 

 
Hvad sker der nu? 

De kommende uger arbejdes der på at nedbryde og fjerne gulve og våde vægge. Herefter 
iværksættes affugtning, således der igen kan lægges gulve. 
Denne fase er tidsmæssig usikker – det kan tage 14 dage at affugte rummene, men det kan 
også tage længere tid! 
 

Hvilke skader er der i de enkelte lokaler? 

Gymnastikhuset – der skal lægges helt nyt gulv 
ND-salen – helt nyt gulv 
Idrætshuset – ca. 1/5 af gulvet mod nord (mod Tietgensgade) skal udskiftes  
Forsamlingshuset – midten af gulvet fjernes for at vurdere om der står fugt under gulvet 
Skyttehuset – alle opholdsarealer skal have skiftet gulvet 
Sportshuset – har aldrig haft det bedre! 
Vandkulturhuset – er i fuld drift. 
 
Tidshorisonten. 

Vores bedste bud i disse timer er, at sæsonstarten udskydes til mandag den 19. september 
2011 for alle ovenstående berørte idrætshaller og Skyttehuset. 
Det betyder at sæsonen for Vandkulturhuset og Sportshuset starter som planlagt (efter 
jeres lokaleanvisning). 
HVIS DER KOMMER ÆNDRINGER I OVENSTÅENDE TIDSPLAN – AT VI ER  KLAR 
TIDLIGERE ELLER SENERE – VIL I BLIVE ADVISERET I GOD TID. 
 
Ny www  til jer. 

I løbet af august opretter vi en hjemmeside målrettet alle, der har foreningsaktiviteter i DGI-
byen. 
http://www.dgi-byen.dk/foreningsinfo/  
Her vil i også kunne følge udviklingen omkring vandskaderne i DGI-byens haller, holde jer 
opdateret med aflysninger og andre nyttige informationer.  
 
Vi beklager rigtig meget, at vi ikke kan være i hopla til 1/9, men håber så til gengæld at 
kunne tage imod til den nye sæson med helt renvaskede gulve! 
 
Rigtig god sommer til alle  fra Maria og Poul Henning 

 
Maria Dencker / Koordinator /  3329 8106 / mde@dgi-byen.dk 
Poul Henning Jørgensen / Idræts- &  Kulturdirektør / 3329 8009 / phj@dgi-byen.dk 
 


