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Politikerspørgsmål stillet den 13. maj 2015 på vegne af Radikale
Venstre vedrørende Havnebadet på Islands Brygge.

Sagsbehandler
Stine Høi Sørensen

Spørgsmål
Hvad vil en helhedsrenovering af havnebadet Island Brygge og det
omkringliggende område koste? Og kan forvaltningen give et estimat
på, hvad det vil koste, hvis man udvidede åbningstiden der?
Svar
Kultur- og Fritidsforvaltningen har alene ansvaret for driften af
Havnebadet. Det omkringliggende område har Teknik- og
Miljøforvaltningen ansvaret for.
Havnebadet på Islands Brygge er etableret i 2003. Anlægget er
løbende blevet vedligeholdt, men har endnu ikke gennemgået en
egentlig helhedsrenovering.
Kultur- og Fritidsforvaltningen vurderer, at der vil skulle sættes en
rådgiver på opgaven for at fastslå, hvad det reelle behov for
renovering og genopretning er. Dette skyldes blandt andet, at der skal
bruges dykkere for at vurdere anlæggets vedligeholdsmæssige stand
under vandoverfladen. Anlægget klargøres hvert år til badesæsonen,
blandt andet med et generelt eftersyn og tjek af bassinerne.
Der har tidligere været budgetforslag om opgradering af det
eksisterende havnebad med en særlig tilbygning til vinterbadning.
Forslaget
indeholder
en
tilbygning
med
saunaer
og
omklædningsfaciliteter mv. til en samlet udgift på 30 mio. kr. Beløbet
har afsæt i et skitseforslag tegnet af BIG i 2013.
Fra 1. juni til 31. august er åbningstiden i havnebadet på Islands
Brygge fra klokken 7-19 i hverdagen og fra klokken 11-19 i
weekender. Desuden er der i 5 uger i højsæsonen åbent fra 7-20 i
hverdagene. Det koster i gennemsnit ca. 22.000 kr. om dagen at holde
havnebadet åbent.
Umiddelbart er det forvaltningens vurdering, at de nuværende
åbningstider passer godt med det generelle brugsmønster hos
københavnerne.
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Medlemmer af vinterbadeforeningen ”Vinterbad Bryggen” har i årets
øvrige 9 måneder adgang til anlægget fra klokken 6-22 alle ugens
dage.

Med venlig hilsen

Carsten Haurum
/Mads Kamp Hansen
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