Budgetalternativ – Anlægsønske
Nr.
Udvalg
Afdeling/Institution
I 1.000 kr. Budgetændring
+ = udgifter, - = indtægter

TMan-011
Teknik & Miljø
Projekter & Ejendomme / Ejendomscenteret

2020

2021

Hans Ebdrup Kjær

2022

2023

Overløb fra nuværende
godkendte anlægsprojekter i
2019
Nye skattefinansierede
anlægsprojekter

1.000

Nye brugerfinansierede
anlægsprojekter
Anlægsforslag
(rådighedsbeløb) i alt de
enkelte år

1.000

Direkte afledte driftsudgifter
pr. år
Emne

Nyt tag og køkken i Rosenparken Aalestrup

Profitcenter & F3-niveau

Faste ejendomme

Beskrivelse:
Bestyrelsen i Rosenparken Aalestrup er gennem Drift & Anlæg fremkommet med et ønske om en
totalrenovering af stråtaget, samt en renovering af køkkenet i bygningen.
Herunder er indsat henvendelsen fra Rosenparken:
** henvendelse start **
Fra: ujskov@wi5.dk [mailto:ujskov@wi5.dk]
Sendt: 3. april 2019 14:10
Til: Rasmus Wermuth Jensen
Cc: 'Petra Jensen'; 'Himmerlands Serviceudlejning'; Per Bisgaard; poul.monrad@hotmail.com;
lonehammer@msn.com
Emne: Budget Ønsker fra Rosenparken
Hej Rasmus
Bestyrelsen i Rosenparken har nogle budget ønsker til kommende buget. Vil du sørge for de kommer til den
nye chef for Drift og anlæg.
1. Nyt tag på Pavillonen, vi har brugt rigtig mange penge på indvendig maling og vedligehold, hvorfor
bestyrelsen har en grundet bekymring for taget ikke forbliver tæt, med vandskade til følge.
2. Udbygning af eksisterende køkken i pavillonen. Nuværende køkken er et lille anretter køkken. Hvis
der skal være større aktivitet i rosenparken, er en udvidelse nødvendig. Og større aktivitet, skal
berettig en indtægt til en forpagter.
3. Oprensning af søen, det er mange år siden søen er oprenset og resultatet er en kedelig lille sø,
hvorfor oprensningen skal føres tilbage til oprindelig størrelse.

Hilsen
Ulla Skov
Fmd. for rosenparkens bestyrelse.
** henvendelse slut **
Ejendomscenteret bedømmer stråtagets stand som trængende men dog ikke kritisk. Det er klart, at det er
billigere for Vesthimmerlands Kommune at være på forkant, end at skulle foretage oprettende indvendige
arbejder efter en vandskade. Vedligeholdet af klimaskærmen hører under Ejendomscenteret.
En udvidelse af køkkenet skal godkendes af Vesthimmerlands Kommune, og udgiften hertil påhviler
bestyrelsen for Rosenparken.
Anlægsønsket på 1.000 tkr. er et overslag, idet et nøjagtigt prisleje for et stråtag samt køkken kun kan
fremkomme ved en efterfølgende licitation.
En yderligere beskrivelse af et nyt køkken med hensyn til omfanget er endnu ikke udført.
Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og unge):
Fremtidssikre en af kommunens væsentlige attraktioner
Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:
Beskriv (evt. effektmål, tids- og handleplaner eller DBA)
Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:
Beskriv (Påvirker det andre dele af den kommunale sektor – eks. Det tekniske område, bygninger, central
administration m.v.)
Konsekvenser for service til borgerne:
Fremtidssikre en af kommunens væsentlige attraktioner
Personalemæssige konsekvenser:
Nej
Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring):
Nej
Afledt ændring i taksten for området:
Ikke relevant

