Udbygning af Plejehjemmet Lillevang
Orientering om status til udvalgsmøde i juni 2022

1

Indholdsfortegnelse
1. Status i projektet
a)
b)
c)
d)
e)

Tid
Økonomi
Projekt
Byggepladsplan
Støj – forholdsregler og information

2. Hvad indeholder næste periode?
3. Kommunikation ved byggeopstart

2

Oversigtstegning - fremtidige forhold

U

t
e
dr

n
æ

3

Tidsplanen opdelt i faser

Kontrakt

Skema B

Vi er her
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Projekterings- og udførelsestidsplan
Aktivitet

Forventet tidspunkt

Projektforslag

Februar - april 2022

Myndighedsbehandling

April – juni 2022

Udførelsesprojekt

April-august 2022

1. spadestik

20. juni 2022

Endelig aflevering til bygherre

Ultimo januar 2024

Indflytning

Februar - marts 2024
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Økonomi – fordelingen af det samlede budget
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Økonomi – servicearealernes finansiering
Skema B budget
Grund inkl. Tilslutning mm.
Entrepriseudgifter mm.
Rådgivning. Adm. Finansiering mm.
Offentlige gebyrer mm.
I alt

2.290.756
22.024.067
2.911.865
157.500
27.383.188

Det samlede kommunale
anlægsbudget til projektet udgør
i alt:
25,0 mio. kr.

Finansiering
Statstilskud (40.000 kr. pr. bolig)
Momsrefusion
Grundsalg og byggeretter
Realkreditlån Grundkøb
Anlægsbudget – Kommune
I alt
Inventarbudget
Inventar
Honorar Kommune
I alt

2.200.000
4.648.000
1.159.840
382.548
18.992.800
27.383.188

0,3 mio. kr. i 2020
3,2 mio.kr. i 2021.
12,0 mio.kr. i 2022
9,5 mio. kr. i 2023.

5.000.000
1.007.200
6.007.200

Finansiering
Anlægsbudget – Kommune
I alt

6.007.200
6.007.200
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Status på projektet
• Totalentreprenøren C.C. Contractor og deres rådgivere er i gang
med at udarbejde udførelsesprojektet. Der bygges videre på
projektforslaget, der blev godkendt af byggeudvalget i april
under forudsætning af, at indretning af boliger, fællesarealer og
udearealer skulle granskes yderligere.
• C.C. Contractor er i gang med at granske indretningen af
boligerne, fællesarealerne og udearealerne sammen med
repræsentanter fra byggeudvalget, herunder pleje- og
driftspersonalet. Og forslag, der forbedrer beboernes hverdag og
plejepersonalets arbejdsgange, skrives ned og indarbejdes i
hovedprojektet.
• Der forventes en byggetilladelse i midten af juni.
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Status på projektet
• Skema B-sagerne (udvidelse af Plejehjemmet Lillevang med 55
boliger og Udvidelse af Plejehjemmet Lillevang med et nyt
serviceareal) blev godkendt af byrådet den 27. april 2022.
• Ejendomsvedtægterne for Ejerforeningen Lillevang blev godkendt
af ØU den 17. maj 2022 og skal herefter i byrådet.
• C.C. Contractor har rejst en bekymring i forhold til LAR (lokal
afledning af regnvand). Jorden på grunden er mere leret og
regnvand trænger langsommere ned end forudsat i udbudsprojektet. Der arbejdes med at finde den bedst mulige løsning
indenfor projektets rammer.
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Byggepladsplan
•

Byggepladsplanen har ikke
ændret sig markant siden
udvalget blev orienteret i
april 2022.

•

Byggemyndigheden har
godkendt, at byggepladstrafikken ledes ind på
grunden syd om (den
stiplede vej med grønt), så
den adskilles fra den
almindelige trafik ind til og
ud af Lillevang (markeret
som en violet vej på kortet).

•

Byggepladsplanen vil
løbende blive revideret i
takt med, at byggeriet
skrider frem – og det vil ske
i samarbejde med plejehjemmets personale.
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Støj – forholdsregler og information
Da projektet blev udbudt, blev der stillet følgende krav til totalentreprenøren i
forhold til støjende arbejder:

• Totalentreprenør skal sikre sig, at kommunen godkender og orienteres om
støvende, stærkt støjende og vibrationsfremkaldende aktiviteter senest 14
dage før arbejderne går i gang
• Værktøj skal vælges, så dette giver færrest mulige gener for
beboere/ansatte med hensyn til støj, vibrationer, støj og emissioner
• Der må ikke benyttes radio og lignende på lokaliteten
• Vibrerende og støjende aktiviteter må kun foregå inden for følgende
tidsrum: kl. 7-18 på hverdage og kl. 7-14 på lørdage.
• Stærkt støjende arbejder må kun foregå inden for følgende tidsrum: kl. 816 på hverdage.
Herudover er der etableret et samarbejdsforum, hvor byggeledelsen og
plejehjemmets personale ugentligt taler om ugen, der er gået og ugen der
kommer. Her vil de støjede arbejder blive planlagt under størst mulig
hensyntagen til plejehjemmets beboere og pårørende, ligesom det giver
plejepersonalet mulighed for at tale med beboerne og pårørende på forkant.
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Hvad indeholder næste periode?
• Totalentreprenøren C.C. Contractor og dennes rådgivere vil
fortsætte projekteringen med færdiggørelse af udarbejdelse af
myndigheds- og udførelsesprojekt. Bygeudvalget forventes at
godkende hovedprojektet i juni eller august alt afhængig af,
hvordan udfordringerne omkring LAR løses.
• Ejendomsvedtægterne for Ejerforeningen Lillevang forelægges
byrådet den 29. maj 2022.
• De politiske udvalg, brugergruppen, følgegruppen og styregruppen orienteres løbende om projektets fremdrift og mødes
efter behov/som aftalt.
• Op til byggestart holdes der et møde i følgegruppen den 7. juni
2022, et stormøde for beboerne, deres pårørende m.fl. den 13.
juni 2022, ligesom der også holdes to informationsmøder for
Lillevangs personale i juni 2022.
• 1. spadestik afholdes den 20. juni 2022.

Kommunikation ved byggeopstart
• Der er udsendt varslingsbrev til beboerne og deres pårørende.
(Ifølge reglerne for almennyttigt byggeri skal de varsles 3.
måneder før byggeopstart.)
• Der holdes et informationsmøde for beboerne, deres pårørende,
naboer og andre interesserede den 13. juni 2022
• Der planlægges opsat et byggepladsskilt med info om byggeriet
• Der planlægges pressemateriale i forbindelse med 1. spadestik
• Der planlægges lavet en særlig Lillevangside på www.furesoe.dk
inden byggestart. Siden vil efterfølgende blive opdateret løbende
om projektet, så interesserede kan hente information der.
• Der planlægges udarbejdet et nyhedsbrev, som interesserede kan
tegne abonnement på via hjemmesiden.

