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Gravemaskinerne har de sidste måneder kørt på højktryk for at grave ud til
den nye træningsskøjtehal, som skal stå færdig i maj 2018. Og det er
blevet til mere end tusind læs jord, som er kørt væk i løbet af sommeren,
for at nå at blive færdig inden skolestart.
Interesserede borgere kan stadig nå at se det store og dybe hul, inden
byggearbejdet går rigtig i gang.
Hallens byggeplads betyder samtidig også, at parkeringspladserne på
arealet er nedlagt. I den seneste periode har det derfor været sværere at
finde plads til bilen end tidligere. Det er dog fortsat muligt at anvende
gymnasiets p-plads efter klokken 16.00 i hverdage og hele dagen i
weekenden.
Status
Status på parkeringsområdet
Kommunen arbejder lige nu på at anlægge Idrætsparkens nye
parkeringspladser. Samtidig sikres midlertidige løsninger så det fortsat er
muligt at parkere, selvom der er færre pladser. Derudover etableres 30
ekstra pladser. Der vil således være omkring 400 pladser at parkere på, når
alt står færdigt.
Nadja Maria Hageskov, Udvalgsformand i Sport-, Fritid- og Kulturudvalget
udtaler:
”Det er dejligt at følge med i udviklingen af Idrætsparken, som i øjeblikket
kører på højtryk. Og jeg ved, at der den kommende tid vil være mange
brugere, som bliver berørt at byggearbejdet og de færre p-pladser. Derfor
er jeg også glad for, at vi fremadrettet har fundet en ny parkeringsløsning,
som giver flere p-pladser end tidligere. Jeg vil dog fortsat opfordre alle til at
tage cyklen til Idrætsparken og køre hjemmefra i god tid ”
78 helt nye pp-pladser har en dobbeltfunktion
En del af planen går ud på at anlægge 78 helt nye p-pladser på
hjemmeværnsgrunden, som er græsarealet ud til Stadionalle inden
Skatebanen. Den står klar medio november.
Novafos (Hørsholm Vand) har lavet et vandopsamlingsanlæg under ppladsen, som aktiveres ved skybrud. Her er der gravet faskiner ned, som
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kan tage imod de enorme vandmasser og sikre, at vandet ikke ender på
fodboldbanen eller I naboernes kældre, som det har for vane.
Optimering af eksisterende parkeringsområder
Endelig analyseres de eksisterende p-pladser i øjeblikket for at sikre, at
arealet udnyttes bedst muligt. En ny og forbedret placering af de
nuværende parkeringsbåse vil nemlig betyde, at antallet af pladser kan
øges.
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