Projekt: Tilgængelighedspuljen 2020
Ansøgt: 06-08-2019 (Test)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 139-2
Generelle oplysninger
Generelle oplysninger
Her skrives generelle oplysninger om institutionen/virksomheden/ejeren der søger
Institutionen/Virksomhedens/ejerens navn

AaK Bygninger

CVR-nummer

29189420

Oplysninger om kontaktperson
Projektansvarlig(kontaktperson)

Peter Bredkjær Mikkelsen

Telefonnummer

25204083

E-mailadresse

pebm@aalborg.dk

Kontaktpersons telefonnummer

25204083

E-mail

pebm@aalborg.dk

Beskrivelse af ansøgende virksomhed/institution
Hvilken type virksomhed/institution er
ansøger?

offentlig

Beskriv den institution/virksomhed der
ansøger

AaK Bygninger (bygningsejer) søger på vegne af Sundheds- og Kulturforvaltningen,
Aalborg Kommune.
Note: Da AaK Bygninger en kommunal enhed er man fritaget for moms.

Adresse

Danmarksgade 19

Postnummer

9000

By

Aalborg

Kontaktpersons adresse

Danmarksgade 19, 2. sal

Postnummer

9000

By

Aalborg

Er virksomheden/institutionen
momsregisteret?

Nej for ingen aktiviteter

Beskrivelse af projektet
Projekttitel

OVB_Ombygning af Vejggard Bibliotek
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Projektbeskrivelse

Ombygning af Vejgaard Bibliotek, så det fremadrettet anvendes dels af Vejgaard
Bibliotek og dels af De Frivilliges Hus i stueetagen. På 1. sal indrettes møde- og
foreningslokaler i varierende størrelser. Toilet og køkkenforhold renoveres og
forbedres - herunder planlægges et handicaptoilet. Der er elevator i bygningen. Der
arbejdes desuden meget aktivt med wayfinding og akustikregulering.

Projektet opstartes

01-10-2019

Projektet afsluttes

01-02-2020

Hvilke af det gældende Bygningsreglements
tilgængelighedskrav søger projektet at
opfylde?

3. Indvendig niveaufri afgang til alle enheder i bygningen, 4. Handicaptoiletter, Andet

Beskrivelse af de tilgængelighedsforbedringer,
der søges tilskud til

1. Etablering af handicaptoilet på 1. sal.
2. Wayfinding - Stueetage og 1. sal
3. evt. tilskud til indretning af foreningskøkken, som kan betjenes af
kørestolsbrugere - 1. sal.

Hvor mange brugere eller besøgende færdes
på stedet om året?

500 +

Hvor mange brugere eller besøgende med
funktionsnedsættelse, der færdes i den
pågældende, der færdes på stedet og som
forventes at få gavn af forbedringerne

51-100

Projektets finansiering
Angiv projektets samlede budget (kr.)

3000000

Projektets budget

Beskrivelse af udgiftspost: Handicaptoilet
Udgift i kr.: 75.000,00 ekskl. moms - Anslået af AaK Bygninger
Hvis beløbet overstiger 5.000 kr. skal der her vedhæftes overslag/tilbud:
Vedhæft evt. alternativt tilbud.:
Beskrivelse af udgiftspost: Foreningskøkken på 1. sal jf. tilgængelige boliger
Udgift i kr.: 100.000,00 ekskl. moms
Hvis beløbet overstiger 5.000 kr. skal der her vedhæftes overslag/tilbud:
Vedhæft evt. alternativt tilbud.:

Angiv det ansøgte beløb fra
Tilgængelighedspuljen (kr.)

131250

Angiv egenfinansiering (kr.)

43750

Eventuel medfinansiering
Hvis der er søgt medfinansiering fra anden side end Tilgængelighedspuljen, skal du her angive, hvem der er søgt midler fra
samt hvilket beløb.

Hvem søges der medfinansiering fra?
Ansøgt beløb
Er beløbet bevilliget?
Er det modtaget tilbud fra entreprenør om
udførelse af den del af projektet der
omhandler tilgængelighed?

Nej

Sagsbehandlingsmodul
Forvaltningens bemærkninger

Sep. ansøgning modtaget og klar til gennemgang.
den 4/9-19 afsend brev til ansøger om at ansøgning er mangelfuld og at yderligere
materiale skal fremsendes inde den 1079-19 ellers bortfalder ansøgningen.
den 17/9-19 har ansøger fremsendt indhentet tilbud som bilag til ansøgningen.
Den 18/9-19 er anbefalingen til Handicaprådet gjort endelig færdig og fremsendt.
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Indstillingstekst til Handicaprådet

Projekt renovering af Vejgaard Bibliotek.
Ansøger oplyser, at der årligt forventer mere end 500 brugere, heraf cirka 100
brugere med funktionsnedsættelser i biblioteket og det nye Frivillig Hus.
Vejgaard Bibliotek ombygges, så det fremadrettet deles af Biblioteket og det nye De
frivilliges Hus. I projektarbejdet skal der forbedres på den udvendige rampe i
adgangsvejen, etableres handicaptoilet og et eksisterende køkken forbedres til et
højere tilgængelighedskvalitetsniveau. Derudover er der elevator i bygningen og der
arbejdes med tilgængelig skiltning og akustikregulering.
Projektbudgettet er på i alt kr. 3.000.000,00 med en egenfinansiering på kr.
43.750,00. Der ansøges ved Aalborg Kommunes Tilgængelighedspulje om i alt kr.
131.250,00,-.
Anbefaling:
Aalborg Kommunes Tilgængelighedsudvalg har vurderet denne ansøgning og på
baggrund af nedlæggelsen af biblioteket i Grønlandskvarteret, der vil medføre en
øget tilstrømning til Vejgaard Bibliotek og det nye De Frivilliges Hus og den brede
brugergruppe til de to aktiviteter samt projektets kvalitet, anbefaler
Tilgængelighedsudvalget, at ansøgningen indstilles til bevilling af kr. kr. 94.500,- til
støtte for etablering af handicaptoilet.

Indstillingsbeløb

94.500,-

Bevilliget beløb..
Bevillingen gives til

Etablering af handicaptoilet i Vejgaard Bibliotek

Afslag - begrundelse

Synes godt om: +1
Ja

Måske

Nej

Kit Bos

Vurdering
Ingen
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