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Første spadestik – Den nye træningsskøjtehal
Kære alle,
Inden for det seneste halve år har jeg være med til at indvie den ny renoverede
skøjtehal som vi ser her bag os, en biograffunktion i Kulturhuset, og i dag skal vi tage
første spadestik til vores nye nedgravede træningsskøjtehal!
Den danske arkitekt og forfatter Poul Henningsen sagde engang ”Fremtiden kommer af
sig selv…fremskridtet ikke.”
Denne vending er jeg meget enig i. Det beretter om, at vi selv skal handle for at
vedligeholde vækst og udvikling af vores dejlige by. For fremtiden kommer lige meget
hvad, og søger vi ikke at udvikle os, ja så bliver vi automatisk overhalet af verden
omkring os.
Vi lever i en konkurrenceorienteret tid, og vi er som kommune og politikere afhængige
af at kunne tilbyde de bedste rammer til borgerne. Og hvis vi også vil tiltrække
tilflyttere – ja så skal vi kunne udbyde nogle faciliteter og tilbud, som er særegen og
som sætter Hørsholm på landkortet.
Den gode Poul Henningsen sagde også ”Intet er farligere end ufarlighed”. Min
personlige forståelse af dette er, at vi skal turde at gå nye veje, turde at påtage os
villighed til t tænke anderledes, og derigennem skabe den dynamik som bringer os ind i
fremtiden.
Et skridt på vejen i vores fortsatte udvikling, er således en ny træningsskøjtehal med
tilhørende nye parkeringspladser. I den næstkommende tid betyder gravearbejdet at
der fjernes 14.500 kubikmeter jord, der køres væk af 800 lastbiler. Dernæst begynder
vi at støbe og bygge, og forventer at banen står klar om ét år.
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Hallen bliver 2730 kvadratmeter, og vil være sammenhængende med den eksisterende
hal. Den store bane bliver 30 X 60 m, og der udgraves til 4 omklædningsrum med toilet
og bad.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke vores samarbejdspartnere. Tak til vores
bygherrerådgiver Niras, tak til C.C. Contractor, og I særlig grad tak til vores foreninger
og engagerede borgere der har bidraget med input til træningshallens planløsning,
således vi kommer så nær brugernes ønsker som muligt.
Tak for ordet. Jeg vil nu tage det første spadestik til den nye træningsskøjtehal! Tak.
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