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Jan Kold <jankold@jankold.com>

Hjælp os - fjern kiler og andet der sættes i klemme i dørene på Gladsaxe
Sportscenter og i Gyngemosehallen

Jim Nielsen <JIMNIE@gladsaxe.dk> 20. aug. 2012 18.01

Kære alle brugere og foreninger af Gladsaxe Sportscenter og/eller Gyngemosehallen 

Vi døjer med et stort problem - kiler, sten, skraldespande, bøjler m.v. der sættes i klemme i dørene rundt om
på anlæggene. 

Vi går fra anlæggets side ikke i udgangspunktet ud fra, at det er jer - så hjælp os, ser I kiler m.v. der sidder i
dørene - så fjern dem og smid dem ud. 

Kiler og andet der sættes i dørene er ikke tilladt. 

Vi har nu fået installeret Salto låse på rigtig mange døre. Dørene er indstillet til, at hvis de må stå åbne, kan
de stilles åbne af personer med brikker jf. den udleverede vejledning. 

Døre der ikke kan stilles permanent åbne på låsen, er fordi de ikke skal kunne stå åbne. 

Fremadrettet når vi konstaterer, at der er sat ting fast i dørene - vil dette blive fjernet, og den der har låst døren
op vil få spærret sin adgangsbrik. 

Problemet opstår ikke fordi døren går i stykker, men fordi der dels gives adgang for uvedkommende - og dels,
fordi vi rigtig ofte konstaterer, at folk ikke fjerner kilerne m.v. igen. 

Denne mail eller information bedes videredistribueret til relevante medlemmer, trænere, instruktører,
bestyrelser og andre i jeres brugergruppe og/eller forening, der benytter anlægget og/eller har en Salto
adgangsbrik. 

Det er foreningens eller den enkelte privatbrugers ansvar, at ovenstående overholdes - sker der skade, er den
der har åbnet og sat kile eller andet i døren ansvarlig. 

Ser du en uhensigtsmæssighed i en dørs funktion - eller har forslag til konstruktive forbedringer eller
tilpasninger, så giv endelig lyd - kun sammen bliver vi bedre. 

Med venlig hilsen 

Jim Nielsen
Administrativ leder
___________________________
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