
 

 

 

 

 

Velkommen til sæson 2022/2023 

Fladsåhallen åbner, efter endt sommerferie, for aktiviteterne i både idrætshal og svømmehal 

fra mandag den 25.juli 2022. Se åbningstider m.m. på www.fladsaahallen.dk  

Vi er klar til at tage imod foreninger, skoler og alle andre brugere, når det er tid for 

sæsonstart. 

 

Ny halinspektør 

1.august 2022 tiltræder vores nye daglige leder Stig Hansen, som vi glæder os til at 

samarbejde med, og som vi håber, alle vil tage godt imod. 

Stig er nu bosiddende ved Hastrup nær Præstø og er opvokset i nærområdet til Fladsåhallen. 

Stig fik sin første svømmeundervisning i Fladsåhallen, som elev på 

Korskildeskolen og er godt kendt med forenings- og idrætslivet, idet sport i 

de fleste afskygninger har Stigs interesse. 

Stig er håndværkeruddannet, mangeårigt skolebestyrelsesmedlem, frivillig 

idrætsinstruktør og har arbejdet i Tokai Svømmehal, og kender således til 

foreninger, skoler og andre brugeres forventninger til faciliteterne.   

Stig vil sammen med hallens øvrige personale udgøre det gode team, som 

dagligt er parat til at hjælpe hallens mange brugere. 

Fladsåhallen kan normalt kontaktes på telefon 26731410 eller på mail 

fladsaahal@mail.dk  

 

Foreningsmedlemmer  og aktivitetstilbud 

Som så mange andre steder i samfundet har Corona også haft betydning for det lokale 

foreningsliv, idet flere foreninger desværre har oplevet medlemsnedgang.   

Fladsåhallen vil gøre sit til, at foreningerne kan tilbageerobre de frafaldne medlemmer. 

Såvel personale som bestyrelse vil , når det er muligt, støtte op om de initiativer foreningerne 

tager for at tiltrække nye medlemmer. 

Vi vil eksempelvis informere potentielle nye medlemmer, der kommer i hallen, om de enkelte 

foreningers hjemmeside, hvor foreningerne præsenterer sine idrætstilbud for medlemmerne. 

Herudover henviser vi gerne til opslag fra foreningerne på hallens infotavler. 

http://www.fladsaahallen.dk/
mailto:fladsaahal@mail.dk


Foreninger opfordres til løbende at opdatere deres hjemmesider med de nyeste informationer. 

Se evt. din forenings hjemmeside på www.fladsaahallen.dk under information – foreninger og 

klubber.  

 

Øgede energipriser 

Fladsåhallen er opvarmet med gas, som de fleste ved er prismæssigt helt ude af proportioner, 

og det er en kæmpe udfordring for hallens økonomi, og samtidig er prisen på el steget meget 

markant. 

Det betyder samlet set, at hallen med den udvikling vil komme ud af år 2022 med et 

underskud, uanset bestyrelsen iværksætter flere tiltag for at mindske underskuddet. 

Vi må aflyse planlagte arbejder, ligesom det desværre kan komme på tale at justere vore 

timepriser. Dette vil i så fald ske i samarbejde med Næstved Kommune. 

I forlængelse heraf har bestyrelsen, for at spare på energien, besluttet at bede alle brugere 

udvise særligt ”energihensyn,” ved f.eks. at slukke lyset, lukke udvendige døre, udøve 

”hurtigbadning”, kort sagt stå sammen om at spare. 

 

Særligt for svømmehallen 

Svømmehallen åbner for Næstved Kommunes Aktive feriedage i ugerne 30 og 31, og vi håber, 

at rigtig mange børn fra 0. – 9. klasse med bopæl i Næstved Kommune vil møde op. 

Der er gratis svømning i svømmehallens åbningstid for børn, der møder med sundhedskortet. 

I svømmehallen må vi forvente, at 2.halvår af 2022 bliver med rigtig mange brugere, idet vi 

har forespørgsel på svømmetider fra både skoler og foreninger i Næstved. Herlufsholm 

svømmehal er nemlig lukket indtil videre grundet ingeniørundersøgelser for gennemtæring i de 

bærende konstruktioner. 

 

Fladsåhallens samlede faciliteter 

I Fladsåhallen tilbyder vi, som bekendt, faciliteterne idrætshal, svømmehal, skydekælder og 

Kultursal. 

Kultursalen kan benyttes/lejes til både idrætsaktiviteter, kulturaktiviteter og foreningsfester, 

men også til private fester. 

På hallens hjemmeside kan du læse mere om både foreninger og privates muligheder for at 

benytte Kultursalen. 

På hallens hjemmeside kan du, som noget nyt, læse vore nyhedsbreve og referater fra hallens 

bestyrelsesmøder. Bestyrelsesreferater er dog først medtaget fra denne valgperiode, dvs. 1. 

referat dateres 5.april 2022. 

Fladsåhallens bestyrelse ønsker alle brugere en god og velbesøgt 

sæson 2022/2023.  

 

http://www.fladsaahallen.dk/

