RØDOVRE KOMMUNE
Bygningsafdelingen • Teknisk Forvaltning

Børne- og Kulturforvaltningen
Her
15. april.2020

BEVILLINGSOPLÆG til anlægsbevilling (åben dagsorden)
Sted: Hendriksholm Skole, Hendriksholm Boulevard 20
Sag: Ombygning af lokaler i hovedbygningen
Der er i investeringsoversigten i budget 2020 afsat 5.000.000 kr. til ombygning
af eksisterende bygning med fokus på at optimere indeklimaet og funktionerne
samt generel renovering af de berørte områder.
Indeklima:
Lokalerne er opført med udsugning og friskluft gennem ydervæggene, disse friskluftventiler er for år tilbage lukket. Projektet indeholder etablering af ventilation i form af indblæsning styret af et ventilationsanlæg.
Opdatering af lys til nye LED paneler med styring.
Renovering:
Projektet indeholder renovering af overfladerne i klasselokalerne, indeholdt
lofter, vægge og gulve.
Indretning:
Så vidt det er muligt inden for økonomien vil der blive udført indretning af klasselokalerne. De indretningstiltag der eventuelt vil blive udført vil være med til
at skabe et bedre indeklima og alle følge de pædagogiske retningslinjer skolen
har.
Anlægsarbejdet bliver koordineret med skolen med henblik på mindst mulig gene for brugerne.
Arbejdet søges udført samtidig med og koordineret med arbejdet på anlægssagen, ”Hendriksholm og Islev Skole, Ankomstarealer”, som også udføres i 2020.
Det er forudsat, at opgaven udbydes som fagentreprise i underhåndsbud.
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Lov- og plangrundlag
Rødovre Kommunes byggestyringsregler.
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Økonomi
De samlede udgifter til gennemførelse af forslaget er anslået til 5.000.000 kr.
Der regnes ikke med øgede driftsudgifter i forbindelse med forslaget.
Tidsplan

Behandling i Børne- og Skoleudvalget:
Behandling i Økonomiudvalget:
Behandling i Kommunalbestyrelsen:
Projektering og udbud:
Udførelse:

12-05-2020
20-05-2020
26-05-2020
maj – juli 2020
august – december 2020

Teknisk Forvaltning anbefaler,
1. at tidsplanen godkendes,
2. at gennemførelsen varetages af Teknisk Forvaltning ved
Bygningsafdelingen og
3. at der gives en anlægsbevilling på 5.000.000 kr. til Børne- og
Skoleudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på
5.000.000 kr. i 2020 til, ”Ombygning af lokaler i hovedbygningen”.

Bilag:


Økonomioversigt

Med venlig hilsen

Jørn Olav Ipsen
Afdelingsleder
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Thilde Marie Kristiansen
Sagsarkitekt

