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Emne: Ansøgning om fortsat bevarelse af grunden, hvorpå Airdomen befinder sig.
Kære Lene
På vegne af brugerne i en selvejende instituation Køgehallerne ansøges hermed om at få lov til, at bevare retten til
at anvende grunden hvorpå Airdomen i dag står, for oprette min. 2 padelbaner og gerne også squash.
Vi ønsker selv at stå for vedligehold og booking samt det fulde daglige pasning og tilsyn.
Tænker, at vi kan finde en løsning om overdragelse, alternativt et 30 årigt lejemål og måske på sigt et køb, men det
er ikke tiden lige nu.
Fundamentet skal der tages en snak om, da vi gerne vil opføre en kold/let opvarmet træningshal til padel og squash
(tennis i anden dimision), så vi kan understøtte brugerne på Køge Idrætspark og tilsikre en bedre økonomi for nogle
klubber som er lidt økonomisk i klemme, men også for at kunne anlægget hele året.
DSI Køgehallerne primære opgave er alene, at tilse at brugerne på området har de bedste og rigtigste faciliteter og
at områdets faciliterer udnyttes optimalt og arbejde på, at vi på sigt også kan tilgodese bueskytterne med
faciliterer/tilbud.
Køge kommune vil også kunne spare penge ved ikke, at skulle nedrive fundamentet og bortskaffe det, vi skal dog se
at få aftalt et stop af driften af Airdomen, da denne i dag er Køgehalllernes 100% udgift og dette vil vi lukke ned fra
1.7.2020.
Tænker, at vi for at opretholde parkeringsnormen, kunne finde areal til at genskabe de få P-pladser som er under
grunden.
Det kunne gøres ved at en del af hækken mod Ringvejen kunne fjernes og dette ville alene kunne give 6 – 8 6 nye Ppladser.
På bagsiden af Hal 2 ville en fjernelse af hækken kunne give lagt bedre parkeringsforhold og fjernelse af begge
hække ville tillige give mindre arbejde til ETK.
Vi har kun det areal som der er på området, så vi skal udnytte det smart.
Håber min ansøgning kan komme i betragtning.
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Med venlig hilsen
Den selvejende instituation
Køgehallerne
Kai Jensen
Formand
40599729
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