
Kunstig sø. Regn-
vand opsamles fra
svømmehallens tag
og ledes gennem rør
til et bassin. Om
sommeren bruges
vandet til at vande
kommunens planter
og træer. Om vinte-
ren bruges søen som
skøjtebane – når isen
er tyk nok. 
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Boblebad, rutsjebane,
massagedyser, og
mammutbruserne er ak-
tiviteter, der før kørte
konstant. Nu tændes de
først, når gæsterne ef-
terspørger dem. 

Karamel. Livredder Anja
Dam-Nielsen får en ka-
ramel for at huske at
have slukket lyset efter
sig. “Jeg husker det, så
godt som jeg kan,” siger
hun. Kollegerne får et
rødt kort, når de glem-
mer lyset, men en kara-
mel, når de husker det. 

Øko-Café. Alle drikke-
varerne i caféen er ble-
vet økologiske. “Nogle
spørger stadig efter
Coca Cola,” siger Jørgen
Rasmussen i kiosken,
men han har ikke ople-
vet sure miner. “Vi har
måske mistet nogle
kunder, men nye kom-
mer til. Især småbørns-
familierne er meget
meget tilfredse med
vores nye koncept.”
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Ny teknik, lavpraktiske løsninger og adfærds-
ændringer hos badegæster og kolleger har givet
store besparelser på elregningen i Værløse
Svømmehal. Helt uden uden løftede pegefingre.
Livredder Pia Lundgaard Jensen og badeassi-
stent elev Anne Katrine Tove Brix er som miljø-
og klimaambassadører blevet bidt af det. 

Af Martin Hammer  H foto: Jørgen True
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Den grønne
svømmehal
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[Green Key]  
Værløse Svømmehal har fået Green Key-
miljømærket som bevis på, at svømme-
hallen lever op til en række konkrete
miljøkrav. Green Key er turisterhvervenes
internationale miljømærke. 

Klimatiltag i Værløse 
Svømmehal
£ LED-belysning 
£ Bevægelsessensorer
£ Energirigtige pumper
£ Sluk lyset-kampagne 
£ Miljødag for borgerne
£ Opsamling af regnvand på 

svømmehallens tag
£ Affaldssortering 
£ Økologiske produkter i cafeen 
£ Spare-brusehoveder 

Da jeg begyndte i 2008
tændte man da for alt lyset,
når man mødte. Selvom
svømmehallen først åbner
for gæsterne senere

PIALUNDGAARD JENSEN, LIVREDDER

Læs mere

green-key.dk


