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Notat
Opgradering af forholdene i ”Gryden”, Ballerup Idrætsby Opvis-
ningsbanen

Der er afholdt to møder med repræsentanter fra Ballerup Skovlunde Fod-
bold (BSF). 

Ballerup Boldklub har ikke deltaget i disse møder, men har udtrykt, at de 
mener, at BSF kan varetage deres interesser i sagen.

Første møde blev afholdt den 2. marts 2020. På dette møde blev listen med 
klubbernes ønsker gennemgået, og der blev talt om økonomi. Klubberne har 
flere ønsker, end der er økonomi til.

Det afsatte beløb på budget 2020 dækker over overslagspriser på ønskerne 
ud fra billedmaterialet som BSF fremsendte i efteråret 2019. 

Det andet møde blev afholdt den 11. marts 2020. Her deltog de samme re-
præsentanter fra BSF samt en repræsentant fra Ballerup Idrætsby og en re-
præsentant fra Center for Ejendomme.

På dette møde blev alle ønsker og hele området gennemgået, og der blev 
aftalt en prioriteret rækkefølge for udførelse af opgaverne så langt som øko-
nomien rækker:

”Gryden”

1. Renovering af dommeromklædning
2. Renovering af to omklædningsrum
3. Renovering af resten af omklædningsrummene
4. Renovering af hegn rundt om selve banen
5. Renovering af kommentatorboks på tilskuertribunen
6. Renovering af publikumstoiletter
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7. Foranstaltninger for at stoppe jordskred omkring overdækket tribune. 
(Center for Ejendomme har besigtiget situationen med jordskred om-
kring den overdækket tribune og Center for Ejendommes vurdering 
er, at det IKKE har betydning for sikkerheden af konstruktionen)

8. Opretning af tilskuerbænke henholdsvis til venstre og højre for tribu-
ne

Økonomi:

I ”Gryden” handler det om, hvor langt Center for Ejendomme kan komme 
for de afsatte 0,5 mio. kr. 

Vurderingen er, at punkt 1 til 6 kan udføres. Punkt 7 og 8 er lidt mere usik-
re.

Den 11. marts 2020 blev der afholdt brugerrådsmøde i Ballerup Idrætspark, 
hvor emnet var på dagsorden.

Status er, at Center for Ejendomme er klar med en plan, men at det er sat 
på pause i forbindelse med corona-pandemien i Danmark.


