Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Rødovre
www.fir.dk

Rødovre, 1. april 2017
Deltag i opdatering af Ønskelisten 2017
Kære medlemsforening!
FiR´s bestyrelse opfordrer jer hermed igen i år til at fremsende jeres ønsker til
anlægsinvesteringer i 2018 eller senere. Som I ser af bilag 2, går det fremad. Der
bygges faktisk noget af det, som efterspørges.
Sidste års beslutninger om at renovere Vestbadet med Brøndby Kommune er godt på
vej. Islevbader er renoveret og kunstgræsbanen til fodbold på Elstedvej er indviet.
Andre mindre forbedringer er også gennemført siden sidste år.
Men en del ønsker er der endnu ikke fundet midler til. Så opdatering af ønskelisten er
stadig aktuelt.
Husk venligst følgende rangordning i jeres besvarelse:
1. En god titel med rigtige data fra foreningen, der ønsker noget,
2. Klar beskrivelse af hovedsigtet med forslagene,
3. En passende beskrivelse af forslagets indhold og økonomi vedlagt relevant
dokumentation.
Jeres forslag bedes sendt til Poul Lundberg Andreasen på pla@fir.dk senest den 23.
april 2017.
Tilbagemeldingerne vil blive fremlagt som en komplet ønskeliste til Rødovre
Kommune i maj 2017.

Bilag:
1. Skema til beskrivelse af forslag til ønskelisten 2017
2. Oversigt over Ønskelisten 2016 dateret den 8. maj 2016
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Bilag 1. Skema til beskrivelse af forslagene(brug mere plads efter behov)

Projektnavn
Foreningens navn
Formandens navn
Fulde postadresse
Telefonnummer
Mailadresse
Hjemmeside
Foreningens ønsker

Hovedsigtet i forslagene:

Beskrivelse af og dokumentation for forslagene
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Rødovre, den 8. maj 2016
Forslag Nr. og betegnelse
1. Styrketræningslokale på
Elstedvej
2. Overdækning af skaterhockeybane i Espelunden
3. Omlægning af tennisbaner
m/lys udendørs samt
minitennis og slåmur
4. Ventilationsanlæg og
adgangssluse i Tennishal
5. Beach- volley anlæg med to
baner under tage
6. Off-ice faciliteter
7. Klubhus ved Rødovre Stadion
8. Udvidelse af låger ved
Rødovre Stadion

Forening
Rødovre
Håndboldklub
Sammenslutningen af
skaterhockeyklubber i
Rødovre
Rødovre
Tennisklub
Rødovre
Tennisklub
RS Volley

Bemærkninger
Ca. 400 medlemmer + 300 andre => 700 ialt
Forslaget var med i 2011
Ca. 400 brugere potentielt i den sidste forening og foreninger, der skal
genoplives, med på ønskelisten siden 2003; ny vurdering fra
fredningsmyndighederne foreligger august 2015
Ca. 650 brugere i alt; omlægning af baner har været planlagt i 2005 Prioritet 1 af de 2 forslag omkring tennis

Rødovre Skøjte- og
Ishockey Klub
Rødovre Atletik Club

350 brugere får bedre udbytte af anlægget om vinteren; varmespild
reduceres - Prioritet 2 af de 2 forslag omkring tennis
Volleysporten styrkes væsentligt hvis sommersport i R-ovre
Medlemsbase i dag 350 medlemmer
Bedre forhold for udøverne, så der ikke varmes op på betongulv i foyer;
alternativt adgang til halafsnit i Rødovrehallen – ca. 200 brugere
Styrkelse af de sociale aktiviteter for ca. 200 brugere

Rødovre Atletik Club

Anvendelse af stadion ved start og slut løb
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9. Anlægsønsker fodbold:
1. Kombineret Futsal-hal
2. Kunstgræsbane og lys på
stadion
3. Ny kunstgræsbane i
Espelunden
4. Opretning af
græsbanerne
9 projekter

Boldklubben
Avarta

Ca. 14 foreninger

Forslagene 1-3 siger sig selv, mens der om forslag 4 kan siges, at det er
50 år siden, at samtlige baner blev gravet op diagonalt.
Ca. 500 brugere vil få glæde af de 4 forslag.

Ca. 3.350 brugere
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