SEK TION 1

Håbet er, at Ramsøhallen kan få en gennemgribende renovering samt en ny hal.

Inspektør håber på 10
millioner ekstra til hal
NYBYGGERI: I budgettet for 2014 blev
der sat 15 millioner
kroner af til fornyelse af Ramsøhallen,
men ønsket er nu, at
man får 10 millioner oveni.

Af Malene Koops Grønborg
GADSTRUP: Nybyggeri for
15 millioner kroner til en
ny hal samt penge til blandt
andet ombygning af cafeteriet, indflytning af motionscentret og solceller på taget
står nu på ønskesedlen hos
bestyrelsen i Ramsøhallen
og Gadstrup IF. Ønsker, der
når op i den nette sum af 25
millioner kroner.
- Vi vil gerne have mere
halplads og dermed en helt
ny hal i det nye byggeri. Det
er det, vi går efter, og den
nye hal vil så kunne deles
op i mindre dele, så der kan
være forskellige idrætsgrene på samme tid. Vi har
mange, der gerne vil ind i
hallen, men som det er i dag,
har vi ikke plads nok, siger

halinspektør i Ramsøhallen, Henning Riber.

Lukker ingen huller
I budget 2014 blev der sidste
år afsat 15 millioner til Ramsøhallen, der ifølge Henning
Riber i mange år har trængt
til en kærlig hånd, og man
har i mere end 10 år bedt
kommunen om midler til udvidelse og ombygning.
Derfor var bestyrelsen i
Ramsøhallen i starten af
2013 klar med en færdig
plan for udbygning af hallen
med et springcenter. Men da
Gadstrup TeamGym sidste
sommer meddelte, at de ville
flytte til Roskilde, hvis ønsket om et nyt, stort springcenter bliver til virkelighed,
skulle alt tænkes om og et
nyt idéoplæg har nu taget
form.
- Det kan måske synes lidt
grotesk, at vi vil have mere
plads, når TeamGym flytter.
Men vi lukker jo ikke nogen
huller ved, at de stopper, for
der er stadig brug for mere
plads. De andre grene vil
også gerne ind, og så er det
også det, at TeamGym ikke
udgør en ret stor del af lokalbefolkningen, som jo er dem,
der gerne skal kunne bruge

hallen, siger Henning Riber.
- At TeamGym flytter har
så betydet, at vi måtte tænke
det hele om igen. Vores motionsafdeling vokser gigantisk meget, og det er aftalt
med kommunen, at motionscentret, der ligger i en anden bygning på vores grund
også skal flytte ind i hallen,
og det er der lige nu slet ikke
plads til, siger halinspektøren, der også er formand for
projektgruppen, der har arbejdet med det nye idéoplæg.

Bæredygtigt byggeri
Gadstrup IF har i dag omkring 1400 medlemmer, der
gerne vil dyrke blandt andet
kettlebell, spinning, volleyball og tennis.
- Eksempelvis så tager
vores
badmintonspillere
i dag de allerseneste tider
indtil klokken 23 om aftenen i hverdagene. De gør det
gerne, fordi der er så stor
mangel på halplads. Men vi
ville jo gerne, hvis endnu
flere kunne få lov at være i
hallen - og det på rimelige
tidspunkter, siger Henning
Riber.
Udover den nye hal, ønsker man også ombygning
af cafeteriet og omklædning

samt mulighed for et bæredygtigt byggeri med solceller på tagene.
- Vi vil gerne have, at det
bliver således, at vi ikke
bruger fossile brændstoffer
til at varme hallen op. Lige
nu er vi koblet på varme fra
skolen, og det er dyrt, men vi
håber på at kunne lave noget
bæredygtigt, siger Henning
Riber.
Idéerne om nybyggeri og
ombygning er dog kun første etape i idéoplægget, der
alt i alt løber op i 25 millioner kroner og ønsket er, at
det kan stå færdigt i 2016.
Derudover ønsker man sig
i en etape to etablering af
et løbestisystem rundt om
Gadstrup samt udendørs
motionsredskaber langs ruten til i alt to millioner kroner og i en tredje etape en
kunstgræsbane til fem millioner kroner.
- Vores analyse har vist, at
hvis idrætslivet skal have
mulighed for at udvikle sig i
og omkring det sydlige Roskilde, så er det nye idéoplæg
nødvendigt at gennemføre,
lyder det fra Henning Riber.

