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Jyllingehallerne tidligst
klar igen om to år
Fritid: De
brandskadede Jyllingehallerne er tidligst klar til august
2016. Brugerne kan
godt begynde at se
på alternativer også
i næste sæson.

Af Lars Kimer
Jyllinge: Rapporten, som
skal fortælle, hvor stor en
del af Jyllingehallerne, som
skal rives ned, er endnu ikke
offentliggjort.
Alligevel tør formand for
hallerne, Lars Lindskov,
allerede nu udskyde datoen
for, hvornår hallerne kan ta-

ges i brug igen.
- Vi har tidligst et helt
ny halkompleks til august
2016. At sige andet vil være
urealistisk. Når vi har rapporten om hvor meget, der
skal rives ned, så kan vi tage
den i hånden og begynde at
arbejde på et egentligt projekt. Der skal både brugere
og naboer høres, og så skal
projektet vel behandles politisk, inden vi når frem til
en proces med en lokalplan.
En ny lokalplan tager typisk
et år at få færdig. Så er der
finansiering og selve byggefasen. Og jeg kan forestille
mig, at vi på et tidspunkt
løber tør for de penge, vi får
for det gamle byggeri, hvis vi
skal bygge et halkompleks,
som lever op til nutidens
krav, siger Lars Lindskov.

Overvejer multihal
Skulle det ske, at de to gamle haller rives ned, så kunne
det sagtens blive med en ny
multihal som erstatning.
- Vi skal tænke flere brugere ind. Gundsø Teater- og
Musikforening har allerede
henvendt sig for at høre om
mulighederne for at tænke
god akustik og mulighed
for scene og måske tilskuerpladser ind i en ny hal, siger
formanden.
Roskilde Kommune har
øremærket 2,5 millioner
kroner til renovering af
vandbehandlingsanlægget
i svømmehallen og renovering af halgulvet i store hal.
- Pengene til vandbehandlingsanlægget bruger vi
nu. Svømmehallen skal jo
genopbygges, ved vi. Til

gengæld har jeg meddelt forvaltningen, at de penge, som
skulle bruges på et nyt halgulv, ikke bliver brugt, fordi
forsikringen betaler for et
nyt. Men jeg har ved samme
lejlighed fortalt kommunen,
at de ikke behøver at lægge
pengene for langt væk. Vi
får bare ikke brug for dem i
2015, siger Lars Lindskov.
I mellemtiden har rigtig
mange af hallens brugere
fundet nye steder at være.
Badmintonklubben
har
fundet plads i Himmelev, og
senest er kickboksning flyttet ind i gymnastiksalen på
det gamle Værebro Drengehjem, en ejendom som i øvrigt ejes af viceborgmester
Poul Andersen.

Skinnet bedrager. Trods rynker og slidgigt er der inderst inde en ung
sjæl.

Unge hjerter i
ældre kroppe
Svogerslev: Roskilde Teater indleder den ny sæson
med forestillingen »Evig
ung.«
Det er Folketeatret, der
turnerer med denne humoristiske forestilling om unge
hjerter i gamle kroppe.
Handlingen foregår om
30-40 år, hvor Danmark er
blevet et land, hvor der ikke
længere er råd til at spille
teater. Teatrene står ubrugte hen, men der lever stadig
en lille gruppe gamle skuespillere, der af og til kommer

rundt til deres gamle spillesteder. Gnisten fra tiden i
rampelyset vækkes til live.
Og til trods for inkontinens,
kunstige knæ eller demens
kaster de gamle skuespillere sig ud i danske pop- og
rockklassikere fra deres
ungdom.
På scenen er seks skuespillere, hvoraf Mette Maria
Ahrenkiel nok er den mest
kendte. Forestillingen spilles torsdag den 11. september kl. 19.30 på Lynghøjskolen.

Irsk stuvning
og lyden af U2

GVK, det lokale vægttræningscenter i Jyllinge, med mere end 2500 medlemmer, risikerer at blæse omkuld, hvis hallerne på nordsiden rives ned
efter den store brand. 
Foto: Lars Kimer

Vægttræningscenter i
fare for at blæse omkuld
Fritid: Hvis de
brændte haller rives
ned, står man med
et problem med hele
vægttræningscenteret.
Jyllinge: Endnu vides det
ikke, om de stærkt ramponerede gamle haller i Jyllingehallerne rives ned. Men hvis
de skal rives ned, forestår
der et arbejde med at sikre
de tilbageværende bygninger.

Værst ser det ud med hele
vægttræningscenteret, som
er bygget sammen med den
store gamle hal. Netop fordi
den er bygget sammen med
hallerne, er hele nordsiden
af
vægttræningscenteret
ikke konstrueret til at modstå vindtryk.
- Vores rådgiver, som har
opført
vægttræningscenteret, har oplyst os om den
udfordring. Får vi en storm
fra nord, så ved vi simpelthen ikke, om vægttræningsbygningen kan modstå det
pres, siger Lars Lindskov,

formand for hallerne.
Hele den nordlige side af
vægttræningscenteret
er
i sagens natur heller ikke
bygget til at modstå regn og
kulde.
- Der er ikke isoleret eller
lavet nogen form for klimaskærm, så vi kommer til
at bruge en del krudt på at
lave foranstaltninger, som
gør, at GVK kan opretholde
deres aktiviteter, hvis store
hal bliver fjernet, siger Lars
Lindskov.
Hallerne har hyret PP
Consult som rådgivende in-

geniør. Det er PP, som har
været rådgiver på en stor del
af byggerierne i Jyllingehallerne.
- Når vi har rapporten på,
hvad der skal rives ned, skal
vi have en redegørelse på,
hvordan vi sikrer den eksisterende del af hallerne, siger han.
Hallerne har også entreret
med en forsikringskonsulent, så den sikrer, at hallerne får det optimale ud af
situationen i forhold til forsikringssagen.
Kimer

RamsøMagle: Af mange betragtes Die Herren som Danmarks bedste kopiband, og
de kan opleves i Ramsømagle Forsamlingshus lørdag
den 13. september.
Bandet blev dannet i 1991
og har dermed snart 25 års
erfaring med flittigt at spille U2-musik live, så det vist
kun er de irske originaler,
der gør det bedre.
Die Herren kommer til
Ramsømagle uden stort lysog sceneshow, men til gen-

gæld med ambitionen om
at give sin bedste koncert
nogensinde. Vil man opleve
den, kan man køber billetter
på hjemmesiden ramsoemusikhus.dk. De koster 250
kroner stykket for medlemmer og 275 kroner for alle
andre.
Før koncerten - klokken
19 - serveres der Irish stew
med rodfrugter. Vil man spise med, kan man gøre det for
135 kroner.

Matematikcafé kører
videre i Roskilde
Roskilde: Driller matematikken, er der fortsat hjælp
at hente i Matematikcenters
lektiecafé i Roskilde.
Den gratis lektiecafé holdes på Roskilde Tekniske
Gymnasium hver torsdag
klokken 15.30-17.30 og er
for alle elever, der gerne vil
styrke deres matematikfærdigheder.
Matematikcaféen i Roskilde bliver drevet af frivillige lektiehjælpere, der alle
har matematik svarende til
mindst A-niveau i gymnasiet. En af dem er Per Belling,
der til dagligt arbejder med
IT i Danske Bank. Han har
været frivillig i Matematikcenter siden oktober 2013 og
glæder sig til igen at hjælpe

de unge med deres matematiklektier i Roskilde.
- Det giver en indre glæde
at se, hvordan de unge bliver mere positive og glade,
når de får problemstillingen
forklaret på en ny måde. Og
pludselig indser de, at matematik ikke altid er noget
uforståeligt volapyk. De er
ofte meget taknemmelige
for den hjælp, vi yder, siger
Per Belling og tilføjer:
I alt er der 15 lektiecafeer
landet over, hvor folkeskolens ældste klasser og elever
på ungdomsuddannelserne
kan hente hjælp til at klare
matematikopgaverne.
Den gratis lektiehjælp bliver sponsoreret af Danske
Bank.

