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

TMan-023
Teknik- og Miljøudvalget
Drift og anlæg / Trafik og Grønne områder

2020

2021

Anja Bak Dalum (abak)

2022

2023

Overløb fra nuværende
godkendte anlægsprojekter i
2019
Nye skattefinansierede
anlægsprojekter

1.800

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

1.800

Direkte afledte driftsudgifter
pr. år
Emne

Rosenparken – omlægninger og forbedringer

Profitcenter & F3-niveau

9104240000 Fritidsområder / 00.28.20 Grønne områder

Beskrivelse:
Rosenparken har med en årlig driftsbesparelse på 100.000 kr. (+150.000 kr. for manglende entré) og gratis
entré til parken, arbejdet med en plan for omlægning, for at kunne opnå en årlig driftsbesparelse. Planen for
omlægningen har været en spændende proces i samarbejde med Rosenparkens bestyrelse og forpagter af
Rosenparkens Pavillon, og der har allerede været flere tiltag i gang.
Der er ønske om følgende:















Fast belægning på gangarealer i rosenområdet og arealet ind til pavillonen
Handicapparkering
Nyt vandingsanlæg til drypvanding
Ny pumpe til vandingsanlæg
Etablering af flere madpakkeområder
Nye trapper til søområdet
Bedkanter til rosenområde
Ny støttemur ved rosenområde
Ny pergola der erstatter den gamle
Oprensning af sø
Nytænkning af adgangsveje til parken
Etablering af natur/oplevelsesområde ved arealet ved søen og naturbasen
Installering af robotklippere

Rosenparken har i dag løs belægning i form af grus der besværliggør kørestolsbrugere og gangbesværede at
færdes rundt i parken. Derudover er grus belægningen ressourcekrævende.

Trapper, støttemure og bedkanter er i dårlig stand og træner til en renovering og nyt udtryk. Den nuværende
pergola vil løbende blive pillet ned, da der råd i trækonstruktionen, hvilket gør den farlig at færdes under.
Det vandingsanlæg, der benyttes nu, er et sprinkleranlæg, hvilket medfører spredning af sygdomme og
derved anvendelse af pesticider. Ved et nyt vandingsanlæg til drypvanding, vil man nedbringe spredning af
sygdomme i roserne og derved nedbringe pesticid niveauet eller helt fjerne det.
Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og unge):
Forbedring af forhold vedr. turister, bedre vilkår for kørestolsbrugere og gangbesværede, naturoplevelser og
bevægelse for børn og unge.
Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:
Sundhedsfremmende og bedre mulighed for tiltrække turister.
Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:
Positiv påvirkning af turismeområdet, børn og unge og evt. handicap- og ældreområdet
Konsekvenser for service til borgerne:
En tryg og spændende byrumspark for alle. Kørestolsbrugere og gangbesværede vil nemmere kunne færdes
i parken og rosenområdet.
Personalemæssige konsekvenser:
Store dele af parken vil blive mindre plejekrævende og ressourcebesparende
Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring):
Handicaprådet og ældrerådet i forbindelse med bedre tilgængelighed. Lokal MED Park & Vej.
Afledt ændring i taksten for området:
Ikke relevant

