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Fritidsvirke – Fælleshus i Haubro
Projektbeskrivelse:
I forlængelse af vores ansøgning til landsbyudvalget i 2016 og 2018, som delvist er
blevet imødekommet er vi nu klar og faktisk også godt i gang med ombygningen af
Fritidsvirke - således at dette fremover kan blive et samlingssted for hele Haubro.

De sidste års motivation for ansøgningerne lød som nedenfor;
”I Haubro by har vi nu gennem en årrække – siden vi mistede tilskuddet til
”Rosengården” - manglet et fælles samlingssted for byens borgere og foreninger.
Efter en længere tids søgen og senest dialog med både kommunen og byens
spejdere som har til huse i Fritidsvirke – Løgstørvej 191, er det nu beslutte at
arbejde for en ny fælles løsning i byen med Fritidsvirke som centrum for det
fremtidige foreningsarbejde. Løsningen skulle efter planen gerne kunne rumme
både spejderne der i dag bruger bygningen, men ligeledes også Beboerforeningen,
Pensionisterne, Krea Cafe, Dagplejerne, Menighedsrådet m.fl. Herudover
påtænkes det, at der i lokalerne skal være mulighed for at holde en række helt nye
arrangementer til gavn for byen, hvilket også skal være med til at sikre den
fremtidige drift af huset.
For at de noget nedslidte lokaler skal kunne bruges til alle de ønskede formål
kræver det dog en større renovering af både adgangsforhold såvel som de
sanitære og køkkenforhold. Ligeledes skal der tænkes en mere økonomisk
opvarmningsform og findes driftsbesparelser i form af øget isolering.
Beboerforeningen har selv en sum penge vi kan putte i projektet, men for at det er
realistisk at komme hele vejen rundt vil det kræve meget frivillig arbejde samt store
tilskud udefra.
Derfor søger vi hermed penge til nogle af de mest afgørende elementer for
projektets tilblivelse”

Nu, hvor ejerforhold/ejerskab for ejendommen endelig er faldet på plads i
november 2018 kan vi forfølge vores fælles drøm i byen, og vi er allerede godt i
gang med ombygningen. Huset er blevet hulmursisolering og vi har fået skiftet
varmekilde til nye varmepumper. Generelt er der pt. En meget stor gejst om at
projektet nu endelig kan effektueres.
Et af de steder vi dog hverken kan eller må lave tingene selv er det elektriske i
huset. Stort set alt el viser sig at skulle skiftes, hvilket vi bliver nødt til at have
autoriseret hjælp til. Ligeledes drømmer vi om at få projektor og lyd i fælleslokalet
så vi kan bruge dette til foredrag, fællesarrangementer mm. Slutteligt skal alle
lamper mm. skiftes – hovedsageligt til mere energivenlige spots.
Vi søger derfor hermed landsbyudvalget om midler hertil, i form af;
Elarbejde
Projektor og lyd
Belysning
I alt

kr. 32.000
kr. 16.000
kr. 14.000
kr. 62.000

Projektet forventes at stå færdig i sin helhed i slutningen af 2019/starten af 2020
Den resterende del af projektet vil vi fortsat selv forsøge at finansiere, sammen
med ansøgninger hos fonde o.l. Se mere i nedenstående budget/finansieringsplan
- hvor priserne delvist er baseret på tilbud fra leverandører og dels er skønnet ud
fra samtaler med diverse håndværkere. Budgettet kan dog kun holdes takke være
en stor del frivillig arbejdskraft som vi allerede nu har tilsagn om, og vi er som sagt
allerede godt i gang med næste store ryk på arbejdsdage i april.
Ønsker I yderligere information om huset eller at høre og se mere til ideerne bag
det samlede projekt eller følge med i den løbende ombygning er I meget
velkommen til at kontakte Jens Brøndum på tlf. 25338967.

Haubro Sogns Beboerforening

Budget:
Forventede udgifter
Genkøb af Fritidsvirke
Køkken med hårde hvidevare
Gelænder til stålrampe ved indgang
Varmepumpe samt udskiftning af varmeanlæg
Hulmursisolering
Trolltex, maling, tapet mm.
Nye toiletter samt sanitet og kloakering
Omfangsdræn
Reparation af tag og murværk
Reparation af indvendig trappe/nyt gelænder
Afhøvling af gulve samt lakering, lister mm
Elarbejde, projektor, lyd og belysning
Indvendige døre
Nye skillerum/vægge
Opdatering af kælder
Diverse/uforudsete udgifter

Kr.

Udgifter i alt

427.557

Forventede indtægter

kr.

1
32.785
10.000
53.410
17.000
21.361
85.000
22.000
14.000
8.000
12.000
62.000
12.000
16.000
12.000
50.000

Projektmidler 2016 (bevilliget)

133.000

Projektmidler 2018 (bevilliget)

85.000

Projektmidler 2019 (ansøgt)

62.000

Diverse fonde og puljer (anslået)
Egenfinansiering

75.000
72.557
427.557

Ansøger om kr.:

62.000

Ansøgning sendes til maf@vesthimmerland.dk og skal være forvaltningen i
hænde senest den 1. april 2019.

