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Af Bestyrelsen for Brørup

Svømmebad

Fodrct er på vef, og det be-
tyder, at arbejdet på svøm-
mebadet skal påbegyndes.
Svømmebadet skal vise sig
fia den skønneste side, når
dørene slås op til en ny sæ-
50n.

lkke mange tænker over, hvad

der egentligt sker på svøm-
mebadet inden sæsonstart.
Svømmebadet har stået hele
vinteren med bassiner halvt
fyldt med vand. Noget af van-
det forbliver i bassinerne vin-
teren over, for at yde modtryk,
mod det ydre tryk, der er på

sider og bund. Dette sikrer, at
bassinerne kan overvintre og
ikke >klapper sammen< i lø-
bet af vinteren.

For at holde kvaliteten af bas-
sinvandet om sommeren, er

det nødvendigt at tilsætte
klor og at rense vandet gen-
nem sandfiltre. Dette gøres

ikke om vinteren, så vandet,
der er i bassinerne om vinte-
ren, bliver hurtigt grønt og

uklart.

Det første forårsarbejde på

svømmebadet er defor at
tømme bassiner for dette be-

skidte vand - og så er det tid
til den helt store rengøring.

Alle kanter, sider.og bund ren-

ses minutiøst med en høj-

tryksrenser - de er blevet me-
get beskidte i løbet af vinte-
ren, Tænk bare på, hvordan et
sæt havemøbler ser ud, hvis
de ikke sættes væk for vinte-
len - de er grønne og beskid-
te. 5ådan ser begge bassiner
ud indvendigt, inden rengørin-
gen.

Ved denne vask vil løst maling
og puds også blive revet af,
hvilket som oftest betyder, at
der efterfølgende skal foreta-
ges enkelte reparationer på

bassinvægge mv.

Herefter er det tid til at male,

Tiden er kommet til igen at
shine alle kanter, sider og
bund op med hvidt, og stre-
gerne på bunden opmales
med sort, Som med alt andet
maling, ervejret en vigtig fek-
tor for, at det giver et tilfreds-
stillende resultat.
Efter 2 gange hvid og 1 gang

sort, er det endelig tid til at
fylde vand i bassinet. Påfyld-
ningen med vand sker lige så

snart malingen er tør, Går der

for lang tid, eller der måske

kommer regn, vil der komme
pletter på den nymalede
bund. Selv en lille regnbyge

har så meget >skidt< med sig,

at der efterfølgende kan ses

brune pletter på bunden. Er

det for voldsomt, kan det bli-
ve nødvendigt at feje bunden
over, og på denne måde me-
kanisk fjerne de brune mis-
farvninger.

På forholdsvis kort tid skal

bassinerne derfor fyldes med
vand. For ikke at resten af by-

en får problemer med mang-
lende vand fra bynettet, tages
kun vand ind for halv styrke.
For at undgå at det nye vand
bliver grønt af alger, må der
ikke gå for lang tid inden cir-
kulationen over sandfiltre på-

begyndes. Der er ca.750 m3

vand i bassinerne - og påfyld-

ningen tager ca. 3 - 4 dage.

Tidsmæssigt sigtes det efter,
at bassinerne er fyldt med
vand ca. 3 uger før sæson-
start, I løbet af disse 3 uger

skal vandet varmes op og re-
gulering af klor-indholdet fo-
retages. Det er kun lige, at det
kan nås på 3 uger - det tager
tid at temperatur- og klorind-

stille så stor en portion vand.
Ved sæsonstart er vandet
27"C, hvilket er samme tem-
peratur som i svømmehallen,
og vandkvaliteten er i top.

Når vandpåfyldingen er påbe-

gyndt er det omklædnings-
rum, forhal og de grønne om-
råder, der skal ordnes. Nogle

år er det nødvendigt at give en
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gang maling i disse rum forud
for den omfattende rengøring.

Det er lykkedes at blive klar til
sæsonstart med bäde bassi-
ner, øvrige bygninger og grøn-

ne områder hvert år de sidste
57 år - så det lykkedes også i

år,

I kan godt begynde at glæde
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