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Nyhedsbrev 2_2021  

 

Nedlukning, fortsat: 

Alle indendørsområder og aktiviteter er fortsat lukket på grund af COVID-19 situationen. Indtil 
videre februar måned ud.  

Udendørsområderne er åbne.  

HUSK: hold afstand (2 m) og maksimalt bobler på 5 personer.  

Pas ekstra på nu med frosten i vejret. Trappen fryser til og vandtermometer er lukket inde i is. 

 

  
Trappen forleden dag, da frosten satte ind De manuelle vandtermometre er skjult i 

isklumper. 

 



Der er blevet indkøbt værktøj til at fjerne is – og nu ser trappen så fin ud, takket været nogle friske 
vinterbadere her til formiddag. Værktøj til fjernelse af is ligger ved siden af nedgangen til vandet. 

   
Tilisning her til morgen Så er trappen isfri igen, tusind 

tak 
Værktøj til fremtidig fjernelse 
af is 

Status på huset: 

Spritautomaterne inden for porten virker desværre ikke pt. Batterierne klarer ikke frostvejret så 
godt. Sprit er stillet frem i flasker. 

Udendørsbruser. Der har været frostsprængte rør i dameomklædningen, og hele bruseområdet 
er skilt ad. Betyder at alt vand til omklædningerne og udendørsbruser er koblet fra pt. Hvornår 
reparation vil blive udføres af Københavns Kommune, vides ikke pt. Det betyder også at 
udendørsbruser ikke kan få tilført vand, før omklædningsrummene er repareret.  

Bænke udendørs. Fire herrer har knoklet i lørdags for at få samlet og klargjort flere 
udendørsbænke. Tusind tak for indsatsen til fællesskabet. Bænkene forventes at kunne tages i 
brug i løbet af den kommende weekend.   

Vindafskærmning i herreomklædningen er opsat (til glæde når der engang åbnes op igen) 

Isolering (midlertidig) af gelænder ved nedgang til vandet 

Postkasse til aflevering af armbånd er flyttet udenfor porten, ved hjertestarter 

 

- Derudover arbejdes der på: 

- Lys ved nedgang til vandet 
- Glas i saunadøren  
- Automatisk vandtemperaturmåling 
- Isolering af forrum til sauna undersøges af Københavns Kommune 



- Brusearmaturer i omklædningsrum ændres til trykknapsystem hvis muligt. Københavns 
Kommune og blikkenslager kommer med forslag til løsning i den kommende uge. 

- Permanent skridsikring af udendørsområder er ordret af Københavns Kommunen, 
afventer udførelse. 

- En nr. 2 sikker trappenedgang til vand eller ekstra trapper/stiger 

Husk at Nordhavn IF har lejeaftalen med Københavns Kommune for indendørsfaciliteterne mens 
det er Københavns Kommune som er ejer og også står for al udvendig vedligeholdelse etc.  

 

   
Isolering af gelænder 
ved nedgang til vandet 

 

Afskærmning i herreomklædningen for 
vind og regn mod vest. 

 

Dameomklædningens 
bruseområde. Håber 
renoveringen ikke tager 
måneder.  

 

  

De nye udendørsbænke er samlet, men skal 
ligge til tørre et par dage endnu 

 

Ny placering af postkassen til bl.a. 
nøglearmbånd 

 

 



Yogahold: 

Er udskudt indtil videre. Holdgebyr tilbagebetales hvis holdene aflyses permanent, eller du grundet 
forsinket opstart ikke ønsker at deltage.   

 

Sauna sæson: 

NorVin vil kikke på saunasæsonen, kan den eventuelt udvides. når vi igen må benytte saunaen.  

 

Det er nu, vi er rigtige vinterbadere – skønt med is omkring os.  

Fortsat god vinterbadning  

Bestyrelsen    


