
Mangler som holdes under observation til 1 
års gennemgang (bliver gennemgået og 
vurderet ved 1 årsgennemgang og eventuelle 
mangler, som konstateres ved 1 års 
gennemgangen, skal udbedres senest 31. 
august 2020) 

Udearealer x

Kunstgræsbaner x

Holdes under observation pga. buler og lunker - følges løbende i forhold 
til om spil på banerne afhjælper problemet, eller Fonden skal levere 
yderligere tiltag for mangeludbedring. Banen holdes under observation 
for løse limsamlinger, folder i græsset samt overholdelse af 
jævnhedskravet. 

x

Hjerneskade 1 07.06.07 x

Dobbeltdørens åbningsfunktion er ikke brugervenlig selvom der er 
monteret nyt låsebeslag, dør i top er "flækket". Dobbeltdøren kan åbnes 
af Fonden, men personalet finder låsemekanismen ikke bruger venlig 
hvorved døren dermed ikke kan lukkes efter brug. Enighed om at 
forholdet tjekkes ved 1. årsgennemgang.

x

1. sal x

Teknikrum 07.11.06 x

Teknikrum har ikke et vaskbart gulv. Fonden viser på drifts- og 
vedligeholdelsesplanerne hvordan gulvet kan rengøres og vedligeholdes 
og det vurderes ved 1 års gennemgangen om der er behov for at ændre 
på gulvbelægningen.

x

Generelle mangler x

Opmærkning af stik og kontakter. Der er enighed om at opmærkning og 
stik skal passe. Til 1 års gennemgangen laves en stress og funktionstest 
og driftspersonalet undervises i relevant omfang.  

x

Rengøring af fliser i bade/bruserum og toiletter. Fonden skal vise ved 
drifts- og vedligeholdelsesplanerne hvordan det kan holdes rent og pænt. 
Forholdet tjekkes ved 1 års gennemgangen om der behov for ændring af 
fugerne for tilstrækkelig rengøring.  

x

Ejerlejlighed 2 - Holbæk Sportsby x

Foyer x

Træk i foyer. Fonden og kommunen har fået forskellige tilbagemeldinger 
fra brugerne. Der er enighed om at trækgener afdækkes ved 1 års 
gennemgangen og at Fonden er ansvarlig for acceptabelt indeklima

x

1. sal x

Svømmehal og omklædningsrum x

Justering af PIR-placering i omklædningsrum - man kan nå langt ind i 
omklædning fra svømmehal inden det tænder. PIR fungerer, men de 
første 2 meter er mørke når man træder ind i omklædningsrummet. 
Forholdet tjekkes ved 1 års gennemgangen og holdes op i mod 
brugeroplevelsen. Ved mangel registreres det i Ajour således at manglen 
lettere kan tjekkes. 

x

Væggen ved pusleområde 03.03.32 mangler spartlet, der er malet med 
grå maling direkte ovenpå porrebeton. Der er enighed om at rummet 
over 3 meter fremstår ufærdigt. Der var ikke enighed om hvorvidt det 
har indflydelse på brugeroplevelsen. Afdækkes i forbindelse med 1 års 
gennemgangen da brugeroplevelsen er afgørende for om der skal udføres 
bedre finish i højden.  

x

Finishmangler i bl.a. flexomklædning gør rengøring vanskelig  - der er 
svamp i fugerne ved døren. Der er enighed om at rengøringen af 
fleksrummene skal fremgå af rengøringsplanen. Der var enighed om at 
fugerne tjekkes for udførelsesmangler til 1. års gennemgangen og skal 
leve op til Fondens eget tilsynsnotat/KS

x

Finishmangler/rengøring  efter gulvreparation. Forholdet tjekkes ved 1 
års gennemgangen.. Der er enighed om at der er et særlig fokus på 
gulvene og hvorvidt yderligere tiltag til at få udbedret manglen gør det 
værrer og at det istedet skal afvente hel ny belægning som fremgår af 
drifts- og vedligeholdelsesplanerne. 

x

Dør fra rum 04.02.01 slår op i dør i rum 04.02.03 i terapibassin. Løsning 
drøftes til 1 års gennemgangen og Fonden er ansvarlig for udbedring. x

Teknikum i stueplan – vand trænger ud fra fundament til lege- og 
undervisningsbassin – er søgt afhjulpet, men vand trænger nu videre ud 
til væg og søjle. Fonden oplyser, at det er minimalt hvor meget vand der 
trænger ud nu. Tjekkes ved 1 års gennemgangen om der kan konstateres 
en mangel - Fonden er i givet fald ansvarlig for udbedring..

x

Drift x

Brandlem i det lille teknikrum ved vip står åben grundet manglende 
ventilation

x

CTS x

Føler sidder i mange baderum indenfor våd zonen. Fonden anfører at 
følere er ikke med strøm i og ikke tager skade af lidt vand. Tages under 
observation og gennemgås til 1 års gennemgangen.

x

Føler sidder bag tv er flere steder. Gennemgås til 1 års gennemgangen 
og holdes op imod brugeroplevelser. x

Ventilation x

Rust/tjærelignende materiale i filter rammer i svømme anlæg 
renses/kontrolleres

x

Sikkerhedsafbrydere mangler og el- tavle er ikke mærket korrekt 
(gruppeafbryder) i bordtennis, toiletkerne, VIP og mødelokaler på 1 sal. 
Fonden anfører at det er udbedret. Generelt tjek af af om opmærkning 
også passer til de pågældende stik udføres ved 1 års gennemgangen.

x

Ventilationsanlæg og indstillinger gennemgås generelt ved 1 års 
gennemgangen. HBK har konstateret, at nogle anlæg er sat til max med 
manglende mulighed for at justere op og andre anlæg står generelt på 
minimum med manglende mulighed for at justere ned. Tjekkes ved 1 års 
gennemgangen om det udgør en udfordring ifht brugeroplevelsen med de 
begrænsede indstillingsmuligheder. 

x

DISH x

For filter er svære at komme til. DISH oplyser at der bliver monteret 
kameraer til at holde øje med filtertilstand, samt at de skifter dem ved 
behov. HBK vil dog stadig gerne se hvorledes de så skifter dem. Der er 
enighed om at Fonden skal vise at man kan skifte filteret. Skal desuden 
fremgå af drifts- og vedligeholdelsesplanerne hvornår de skiftes.

x

Svømmecenter x
Vand rør til brandslanger ruster. Tjekkes for status til 1 års 
gennemgangen og udbedring aftales afhængigt af hvordan forholdet har 
udviklet sig. 

x

Ridser i New York gulve. Aftalt at det holdes under obsrvation , men 
særligt revne ved elevatoren har udviklet sig jf billede. Der er enighed 
om at det pt især er revnen ved elevatoren som skal udbedres mens 
resten gennemgås til 1. års gennemgangen. 

x


