
FLSweat flytter til nyrenoverede lokaler  

FLSweat er ved at flytte til nye lokaler i SC-030/042. Her vil foreningen få nye renoverede 

lokaler i moderne, lidt rå stil. Vi ser frem til, at dørene åbnes d. 2. september 2013. 
 

Rå stil i SC-030/042 

SC-030/042 er lige nu ved at blive renoveret for at kunne huse FLSweat og de mange 

medlemmer, som mødes og træner på tværs af afdelinger. Når renoveringen er færdig, vil 

FLSweats medlemmer kunne mødes i nye lidt rå lokaler, som vil danne ramme om både 

maskiner, holdtræning og socialt samvær. Flytningen sker i et samarbejde mellem FLSweat og 

Facility Management. 

 

SC-030 vil blive hjem for både maskiner og et område til dynamiske aerobic-, zumbahold mfl. 

Af sikkerhedshensyn vil lokalet blive delt af en halv væg, således at man ikke vil kunne falde 

ind i en maskine, hvis de gode zumba-rytmer løber af med en. SC-042 vil blive hjem for 

svedende spinninghold og FLSweats spinningcykler, som naturligvis også kan benyttes udenfor 

holdtræningen. 

 

Begge lokaler får nyt slidstærkt gulv i linoleum, så det kan holde til medlemmernes 

motionerende udfoldelser. Det nye gulv vil både være lyddæmpende og lettere 

stødabsorberende, så det er godt at lave øvelser på. Lofterne bliver bibeholdt i beton og med 

betonbjælker, så de oprindelige ressourcer bliver udnyttet, og så lokalet får højst muligt til 

loftet. Kombineret med mange store spejle, lækre lamper og armaturer, som vil passe til stilen 

og lokalernes nye funktioner, vil det blive et moderne fitnesscenter i en lidt rå stil, hvor alle er 

velkommen. 

 

Badefaciliteter 

I den tilstødende foyer (SB) vil der være toiletfaciliteter, og der laves særskilte baderum, så 

medlemmerne kan tage et velfortjent bad efter træning. De nye badefaciliteter kommer til at 

indeholde både herre- og dame-baderum med hver to bad samt omklædning. Toilet- og 

badefaciliteter er for ALLE, dvs. også ikke medlemmer. 

 

Lydniveau 

Kollegaer, som har kontor ovenover SC-030/042, har udtrykt bekymring for lydniveauet fra de 

nye træningslokaler og de mange entusiastiske medlemmer. Denne bekymring vil foreningen 

naturligvis imødekomme, og det er derfor blevet besluttet, at der ikke må spilles høj musik i 

kontortiden, dvs. fra kl. 8-16. I dette tidsrum må medlemmerne naturligvis gerne benytte 

faciliteterne, blot der ikke spilles høj musik. Desuden vil alle hold med uddannede instruktører 

blive tilrettelagt udenom kontortiden, så de ikke generer kollegaerne, der sidder ovenpå. 

 

FLSweat er lukket under flytningen = ingen kontingent i juli og august 

Da FLSweat er lukket, mens flytningen står på, er juli og august måned kontingentfri. 

 

Sikkerhed 

Hele projektet bliver løbende sikkerheds- og sundhedsgransket af renoveringens projektgruppe 

i et samarbejde mellem FLSweat og Facility Management. På den måde sikres, at lokalerne 

bliver sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarlige. 

 


