Budgetalternativ – Anlægsønske
Nr.
Udvalg
Afdeling/Institution

ØKan-005
Økonomiudvalget
Nedrivning af Solkrogen 8-16, Aars

Adnan Fejzic og Charlotte Jakobsen

I 1.000 kr. Budgetændring
+ = udgifter, - = indtægter
Overløb fra nuværende
godkendte anlægsprojekter i
2019
Nye skattefinansierede
anlægsprojekter
Nye brugerfinansierede
anlægsprojekter
Anlægsforslag
(rådighedsbeløb) i alt de
enkelte år

2020

2021

2022

2023

0

0

0

0

650

0

0

0

650

0

0

0

Direkte afledte driftsudgifter
pr. år

0

0

0

0

Emne
Profitcenter & F3-niveau

Solkrogen 8-16, Aars
Budget & Regnskab og 053851/046288

Beskrivelse:
Lejeboligerne Solkrogen 8-16 består af 5 boliger, som er blevet ledige efter at beboerne er flyttet ind i det nye
Kimberparken.
Sagen har været behandlet i henholdsvis Sundhedsudvalget den 7. maj og Økonomiudvalget den 15. maj
2019.
Nedrivning, med forbehold for fund af skadelige stoffer i bygningen, vurderes at give en samlet udgift på ca.
650.000 kr.
Udgiften til nedrivning kan ikke afholdes af landsbypuljerne, hvorfor udgiften skal finansieres af kassen.
Nedrivningen vil blive forestået af kommunens godkendte entreprenører og rådgiver. Kommunens egne
godkendte entreprenører vil alle blive indbudt til at give bud, sammen med tre uden for kommunen.

Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og unge):
En del af vores vision i Vesthimmerlands Kommune handler om at fastholde og tiltrække
nye borgere i alle aldersgrupper ved at være kendt som et godt sted at leve og arbejde. Det kræver
dels at vores bygninger er i så god stand som muligt, og samtidigt at enkelte forfaldne huse
ikke ødelægger helhedsindtrykket i vores byer. Nedrivning af udtjente bygninger er
således en vigtig og nødvendig indsats for at forbedre det fysiske miljø i kommunen.
Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:
Beskriv (evt. effektmål, tids- og handleplaner eller DBA)
Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:
Den kommunale bygningsmasse tilpasses efterspørgslen, samt at bygningerne ikke forfalder i Aars by.
Konsekvenser for service til borgerne:
Borgerne som tidligere anvendte boligerne er flyttet til nyopførte boliger i Kimberparken.
Personalemæssige konsekvenser:
Ingen
Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring):
Ikke relevant
Afledt ændring i taksten for området:
Ingen betydning

