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Bella Sky hotel og Bella Centret på Amager
Den 25. august 2012

Et medlemsmøde med ledsagere hvor knap 30 personer i løbet af godt 5 timer blev meget klogere
på de beredskabs- og sikkerhedsmæssige udfordringer, som denne specielle virksomhed dagligt
stiller.

Efter en gennemgang af hvordan Bella Centret stadig må tilpasse deres beredskabsplaner til de
enkelte arrangement, fik vi lejlighed til at opleve centret én af de sjældne dage, hvor hallerne stod
helt tomme. Der var ryddet efter det sidste arrangement, og der skulle stilles op til det næste om
et par dage.

Vi hørte om mange specielle udfordringer, f.eks. var der på arealet nogle fredede træer, som man
skulle indpasse i bygningerne. De enorme glaspartier i enkeltlags glas, der burde udskiftes med
energiglas, men så ville blive så tunge at hele konstruktionen skulle ændres.

Vi rundede af med et besøg i sprinklercentralen, med de mange fordelingsventiler, samt en masse
specialudstyr til brug i tilfælde af skybrud, før turen gik gennem døren til Bella Sky hotel, der er
den nyeste del af komplekset.

Efter en god frokost og en del kollegial snak, gik turen nu rundt i hotellet, der i de 2 tårne rummer
814 værelser, 30 konferencelokaler og flere restauranter, foruden en lang række andre faciliteter.

Vi så bl.a. nogle af de levende plantevægge, der flere steder udsmykker hotellet, samt vinskabet i
den ene restaurant.

Undervejs mod toppen, 76,5 meter over grunden, fik damerne - og kun damerne - lov til at se Bella
Donna Floor på 17.etage i det 23 etager høje hotel.
Efter kaffe og kage kunne vi tage afsked efter en dag, der både havde givet os store faglige input
men også havde styrket det sociale samvær hos alle deltagerne. Der skal lyde en stor tak til vore
værter: Sikkerheds- og beredskabschef Martin Stuchly og teknisk chef Jan Brink-Pedersen
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