
Side 1

Notat
Boldskur Måløv Stadion

Der har været afholdt to møder med repræsentanter fra Måløv Boldklub 
samt en repræsentant fra Ballerup Idrætsby og en repræsentant fra Center 
for Ejendomme vedrørende nedrivning af gammelt boldskur og opførsel af 
et nyt på samme sted og stadig med den af klubben opsatte overdæk-
ning/tribune.

På det første møde den 27. februar 2020 blev der talt om hele baggrunden 
for sagen samt om mulighederne for en løsning.

Klubben fremførte forskellige ønsker, både hvad angik udformning og stør-
relse på boldskuret men også en eventuel alternativ placering.

På det andet møde den 2. marts 2020 med deltagelse af de samme perso-
ner, blev der set på reelle muligheder ud fra ønskerne fra klubben.

Overordnet ønsker klubben et boldskur, hvor der også er mulighed for et lil-
le selvstændigt rum med luge, hvorfra der kan sælges sodavand, slik mv 
under stævner.

Efterfølgende er der i samarbejde med klubben udarbejdet nedenstående 
plan:

 Nyt boldskur opføres med en kiosk i den ene ende og boldrum i re-
sten - se vedhæftet tegning.

 Støbt betonplade som fundament/gulv.
 Yderbeklædningen bliver af træ enten som vandret eller lodret efter 

ønske.
 Inderbeklædningen opføres inderst med krydsfiner og med fibergips 

som yderste lag.
 Tag opføres i sorte stålplader og med to lag gips indvendigt i loftet.
 Der isoleres med ca. 200 mm i både vægge og loft.
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Side 2

 Der monteres ståldøre både ind- og udvendigt.
 Der monteres en ”salgs-lem” / vindue med udvendig afdækningspla-

de.

Økonomi:

Et overslag på selve bygningen er på 350.000 kr.

Såfremt der kan indhentes billigere tilbud og der ikke kommer uforudsete 
ting, så er det Center for Ejendomme plan at etablere luft-til-luft varme-
pumper i bygningen.


