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Kultur- og Fritidsudvalget
04-09-2014
Sag nr. 1

1. Etablering af mikrobibliotek i Lundtofte Medborgerhus

Sagsfremstilling
I forbindelse med budgetaftalen for 2014-2017 besluttede Kommunalbestyrelsen i oktober 2013
at afsætte midler til at etablere mikrobiblioteker i Lundtofte og Virum. I forlængelse heraf
udmøntede Kultur- og Fritidsudvalget den 5. december 2013 budgetaftalens beslutning om at
etablere mikrobiblioteker i henholdsvis Lundtofte Medborgerhus og i Virumhallen i foråret 2014,
jf. det sagen vedlagte protokollat (bilag). Der blev i forbindelse med beslutningen afsat i alt 1,348
mio. kr. til etablering af mikrobibliotekerne i Virumhallen og i Lundtofte Medborgerhus.
Den 23. maj 2014 åbnede mikrobiblioteket i Virumhallen, og biblioteket har siden haft et pænt
besøgstal. Budgettet for Virumhallen var i alt 0,39 mio. kr., og der foreligger nu opgjort en udgift
på i alt godt 0,476 mio. kr., jf. vedlagte økonomistatus (bilag). Der er således et opgjort
merforbrug svarende til godt 84.000 kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt omkostninger i
forbindelse med etablering af glasvæg og -dør som følge af ikke forudsete myndighedskrav.
Det afsatte budget til etablering af mikrobibliotek i Lundtofte Medborgerhus var 0,956 mio. kr.,
som udover indretningen af selve biblioteket i cafédelen omfatter en niveaufri adgang til huset, et
handicaptoilet og en opgradering i forhold til brandsikkerhed med henblik på at opnå
myndighedsgodkendelse. Ejendommen er en ældre ejendom med flere etager og flere
niveauforskelle i selve stueetagen, hvilket betyder et omfattende indgreb i bygningen for at
opfylde ovennævnte krav.
Hen over sommeren har forvaltningen indhentet tilbud på ombygningen, herunder særlig
etablering af handicaptilgængelighed. Idet tilbuddet var højere end det oprindelige budget, og der
var en række merudgifter til rådgivere m.v., besluttede forvaltningen midlertidig at stoppe
projektet med henblik på en politisk afklaring af projektets fortsættelse. Merudgifterne skyldes
øgede bygningsmæssige omkostninger til etablering af både niveaufri adgang til huset,
handicaptoilet og efterlevelse af krav til brandsikkerhed, som har vist sig mere omfattende end
oprindeligt antaget.
Kultur- og Fritidsudvalget fik den 21. august 2014 en mundtlig orientering om det forventede
samlede merforbrug på i alt i 0,41 mio. kr. i forbindelse med etablering af de to mikrobiblioteker.
Udvalget bad i den forbindelse forvaltningen om en redegørelse for sagen, herunder vedrørende
eventuelle alternative muligheder for decentral biblioteksbetjening af Lundtofte. Her kan peges på
genetablering af den nedlagte ordning med en biblioteksbus, jf. den sagen vedlagte
protokoludskrift af Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 11. april 2013 (bilag) eller en eventuel
alternativ placering i Lundtofteområdet, fx kombibibliotek på skolen i Lundtofte, Lundtoftehallen
eller anden bygning i Lundtofte.
I forlængelse heraf peger forvaltningen på en udsættelse af endelig stillingtagen til sagens videre
forløb, indtil analysen af Lundtofteområdets bygninger foreligger. I den forbindelse vil der
eventuelt frigives midler til optimering af ejendomme qua mulig afhænding af ejendomme og
heraf følgende reduktion af driftsudgifter, som eventuelt kan muliggøre en placering af Lundtofte
mikrobibliotek inden for den afsatte budgetramme. Analysen forventes at foreligge senest primo
2015.
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Idet der er tale om en del af budgetaftale 2014-17 forelægges sagen for både Kultur- og
Fritidsudvalget og Økonomiudvalget.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven var forudsat løst inden for budgetrammen på i alt 1.347.490 kr., jf. beslutning i Kulturog Fritidsudvalget i december 2013.

Budget
Forbrug
Difference

Virum
391.650 kr.
476.130 kr.
-84.480 kr.

Lundtofte
955.840
1.282.285*
-326.445

I alt
1.347.490
1.758.415
410.925

*) Forventet samlet forbrug.

Der resterer med det samlede forventede forbrug et finansieringsbehov på i alt 410.875 kr.
Indtil d.d. er der forbrugt 0,54 mio. kr. til etablering af bibliotek i Virum samt til udgifter til rådgiver
og byggetilladelser i Lundtofte Medborgerhus. Hertil kommer, at biblioteket som led i
forberedelserne har indgået aftale om levering af udstyr m.v. til brug i mikrobiblioteket i Lundtofte
for 0,266 mio. kr. Forvaltningen vil forsøge at få tilbageført aftalen med færrest mulige
omkostninger for kommunen.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at etablering af et mikrobibliotek i Lundtofte Medborgerhus afventer
analysen af Lundtofteområdet.
Kultur- og Fritidsudvalget den 4. september 2014
Sagen genoptages på det ordinære møde den 11. september, idet forvaltningen anmodes om at
udarbejde et overslag på udgifterne til at etablere et mikrobibliotek i dele af mødelokalet
i Lundtoftehallen.
Søren P. Rasmussen (V) og Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Bilagsfortegnelse
1. Mikrobiblioteker, økonomi status 01.09.pdf
2. protokol_kfu_051213.pdf
3. Protokol_kfu_11042013.pdf
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Kultur- og Fritidsudvalget
04-09-2014
Sag nr. 2

2. Meddelelser til udvalgets medlemmer - 4. september 2014

Sagsfremstilling
1. Læserbrev i DGO med kritik af Lyngby Atletikstadion
Den 22. august 2014 bragte Det Grønne Område vedlagte læserbrev skrevet af Jesper Idorn,
der fremlagde kritik af Lyngby Atletikstadion (bilag). Trongården IF v/ Allan Prier har forholdt sig til
Jesper Idorns læserbrev i vedlagte artikel i Det Grønne Område (bilag). Forvaltningen orienterer
uddybende på mødet.
2. Ny dato for workshop om crowdfunding
Ny dato for workshoppen er den 23. oktober kl. 16-20. Arrangementet afholdes på
Stadsbiblioteket.
Pressemeddelelse udsendes efter udvalgets møde, og arrangementet annonceres i kommunens
faste "boks" i Det grønne Område.
Kultur- og Fritidsudvalget den 4. september 2014
Taget til efterretning.

Bilagsfortegnelse
1. DEBAT_ Lyngby Atletik stadion - en uambitiøs og trist lappeløsning - Det grønne område.pdf
2. Atletikklubs formand kan ikke genkende stadionkritik - Det grønne område.pdf
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Punkt nr. 1 - Etablering af mikrobibliotek i Lundtofte 1Medborgerhus
Bilag
- Side for
-1 af
6
LTK,1 Center
Arealer
og Ejendomme, Cbs

Dato: 01.09.2014

Etablering af mikrobiblioteker i Virum og Lundtofte
Alle priser i kr. ekskl. moms
Virumhal Mikrobibliotek
Anlægsbevilling i alt (placeret hos CAE)

1.347.490,00

Forbrug til mikrobibliotek i Virumhallen

476.130,00

Difference anlægsbevilling - forbrug til Virumhal

871.360,00

Lundtofte Medborgerhus tilgængelighedstiltag og brandkrav
Tilbud fra den 04.07.2014 byggearbejde - krav i forhold til tilgængelighed
Tilbud fra den 04.07.2014 byggearbejde - brandkrav
Håndværkerudgifter kontrakt

bas. på tilbud
586.300,00
53.700,00
640.000,00

Uforudsete udgifter 15 %

96.000,00

Håndværkerudgifter i alt

736.000,00

Rådgiver honorar

73.000,00

Byggetilladelse

13.635,00

Omkostninger

10.000,00

I alt udgifter tilgængelighedstilag og brandkrav

832.635,00

Lundtofte Medborgerhus, Priser selve mikrobiblioteket
Axiell/Bibliotheca iht. tilbud fra den 25.07.2014

266.150,00

Elektriker iht. tilbud fra 21.08.2014

75.000,00

Overvångingskamera og IT udstyr iht. overslag fra den 26.11.2013

40.000,00

Inventar iht. overslag fra den 26.11.2013

68.500,00

I alt udgifter Mikrobibliotek

Forventede udgifter i alt til mikrobibliotek Medborgerhus
Difference budget i forhold til forventede udgifter

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget d. 04-09-2014

449.650,00

1.282.285,00
-410.925,00

Punkt nr. 1 - Etablering af mikrobibliotek i Lundtofte 2Medborgerhus
Bilag
- Side for
-2 af
6
LTK,1 Center
Arealer
og Ejendomme, Cbs

* I prisoverslaget er der ikke taget højde for ekstra sikring LTK standard, en evt. ny hoveddør
og flytteomkostninger.

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget d. 04-09-2014

Dato: 01.09.2014

Punkt nr. 1 - Etablering af mikrobibliotek i Lundtofte 1Medborgerhus
Bilag
- Side for
-3 af
6
LTK,1 Center
Arealer
og Ejendomme, Cbs

Dato: 01.09.2014

Etablering af mikrobiblioteker i Virum og Lundtofte
Alle priser i kr. ekskl. moms
Virumhal Mikrobibliotek
Anlægsbevilling i alt (placeret hos CAE)

1.347.490,00

Forbrug til mikrobibliotek i Virumhallen

476.130,00

Difference anlægsbevilling - forbrug til Virumhal

871.360,00

Lundtofte Medborgerhus tilgængelighedstiltag og brandkrav
Tilbud fra den 04.07.2014 byggearbejde - krav i forhold til tilgængelighed
Tilbud fra den 04.07.2014 byggearbejde - brandkrav
Håndværkerudgifter kontrakt

bas. på tilbud
586.300,00
53.700,00
640.000,00

Uforudsete udgifter 15 %

96.000,00

Håndværkerudgifter i alt

736.000,00

Rådgiver honorar

73.000,00

Byggetilladelse

13.635,00

Omkostninger

10.000,00

I alt udgifter tilgængelighedstilag og brandkrav

832.635,00

Lundtofte Medborgerhus, Priser selve mikrobiblioteket
Axiell/Bibliotheca iht. tilbud fra den 25.07.2014

266.150,00

Elektriker iht. tilbud fra 21.08.2014

75.000,00

Overvångingskamera og IT udstyr iht. overslag fra den 26.11.2013

40.000,00

Inventar iht. overslag fra den 26.11.2013

68.500,00

I alt udgifter Mikrobibliotek

Forventede udgifter i alt til mikrobibliotek Medborgerhus
Difference budget i forhold til forventede udgifter

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget d. 04-09-2014

449.650,00

1.282.285,00
-410.925,00

Punkt nr. 1 - Etablering af mikrobibliotek i Lundtofte 2Medborgerhus
Bilag
- Side for
-4 af
6
LTK,1 Center
Arealer
og Ejendomme, Cbs

* I prisoverslaget er der ikke taget højde for ekstra sikring LTK standard, en evt. ny hoveddør
og flytteomkostninger.

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget d. 04-09-2014

Dato: 01.09.2014

Punkt nr. 1 - Etablering af mikrobibliotek i Lundtofte 1Medborgerhus
Bilag
- Side for
-5 af
6
LTK,1 Center
Arealer
og Ejendomme, Cbs

Dato: 01.09.2014

Etablering af mikrobiblioteker i Virum og Lundtofte
Alle priser i kr. ekskl. moms
Virumhal Mikrobibliotek
Anlægsbevilling i alt (placeret hos CAE)

1.347.490,00

Forbrug til mikrobibliotek i Virumhallen

476.130,00

Difference anlægsbevilling - forbrug til Virumhal

871.360,00

Lundtofte Medborgerhus tilgængelighedstiltag og brandkrav
Tilbud fra den 04.07.2014 byggearbejde - krav i forhold til tilgængelighed
Tilbud fra den 04.07.2014 byggearbejde - brandkrav
Håndværkerudgifter kontrakt

bas. på tilbud
586.300,00
53.700,00
640.000,00

Uforudsete udgifter 15 %

96.000,00

Håndværkerudgifter i alt

736.000,00

Rådgiver honorar

73.000,00

Byggetilladelse

13.635,00

Omkostninger

10.000,00

I alt udgifter tilgængelighedstilag og brandkrav

832.635,00

Lundtofte Medborgerhus, Priser selve mikrobiblioteket
Axiell/Bibliotheca iht. tilbud fra den 25.07.2014

266.150,00

Elektriker iht. tilbud fra 21.08.2014

75.000,00

Overvångingskamera og IT udstyr iht. overslag fra den 26.11.2013

40.000,00

Inventar iht. overslag fra den 26.11.2013

68.500,00

I alt udgifter Mikrobibliotek

Forventede udgifter i alt til mikrobibliotek Medborgerhus
Difference budget i forhold til forventede udgifter

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget d. 04-09-2014

449.650,00

1.282.285,00
-410.925,00

Punkt nr. 1 - Etablering af mikrobibliotek i Lundtofte 2Medborgerhus
Bilag
- Side for
-6 af
6
LTK,1 Center
Arealer
og Ejendomme, Cbs

* I prisoverslaget er der ikke taget højde for ekstra sikring LTK standard, en evt. ny hoveddør
og flytteomkostninger.

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget d. 04-09-2014

Dato: 01.09.2014

Punkt nr. 1 - Etablering af mikrobibliotek i Lundtofte Medborgerhus
Bilag 2 - Side -1 af 9

Kultur- og Fritidsudvalget
05-12-2013
Sag nr. 3

3. Etablering af mikrobiblioteker i Lundtofte medborgerhus og Virumhallen –
udmøntning af budgetaftalen for 2014-17

Sagsfremstilling
Sagsfremstilling
I forbindelse med budgetaftalen for 2014-17 blev der afsat i alt 1 mio.kr. i anlægsmidler til at
etablere mikrobiblioteker i henholdsvis Lundtofte Medborgerhus og Virumhallen, samt
100.000 kr. til drift af hvert bibliotek. Bibliotekerne etableres som besluttet på Kultur- og
Fritidsudvalgets møde den 22. august 2013.
Formålet er, at etablere mindre lokale bibliotekstilbud i et eksisterende kommunalt tilbud, hvor
der i forvejen er aktiviteter. Jo mere liv og aktivitet, der er i kommunens tilbud, jo flere
borgere vil benytte dem – og etablering af mikrobiblioteker vil dermed ikke bare gavne
biblioteksbrugerne – men samtidig gavne andre aktiviteter i de huse, hvor bibliotekerne er
placeret.
Mikrobibliotekerne tilbyder de mest populære materialer, for eksempel romaner og
børnebøger til de mindste, samt den meste efterspurgte faglitteratur. Grundstammen i
bogsamlingerne hentes fra den lukkede bogbus.
Det forudsættes, at der ikke skal ske egentlige ombygninger af de eksisterende fysiske
rammer bortset fra opsætning af mindre skillevægge i Virumhallen og udskiftning af døre i
medborgerhuset, dog skal der etableres handicapindretning, der sikrer handicappede adgang
til mikrobiblioteket i Lundtofte Medborgerhus. Biblioteksområderne etableres henholdsvist i
forlængelse af Virumhallens caféområde i hjørnet ud mod indgangen og i medborgerhusets
gymnastiksal.
Medborgerhusets sal anvendes nu til aftenskoleundervisning af diverse oplysningsforbund, og
det vil betyde aflysning af aftenskolehold i foråret, idet det bliver endog meget vanskeligt at
anvise alternative lokaler (der vedlægges en oversigt over bookninger i indeværende sæson).
Alternativt kan ombygningen til Lundtofte Medborgerhus udskydes til sommeren 2014 – og
forvaltningen vil forsøge at finde plads til aftenskolerne i forbindelse med sæsonfordelingen.
Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at der generelt ikke er lokaler nok, og at det ikke
er muligt at opfylde alle lokaleønsker. Alternativ kan mikrobiblioteket placeres i caféområdet.
Løsningen vil betyde, at aftenskoleundervisningen i medborgerhuset kan fortsætte, og at der
dermed samlet også kommer mere aktivitet i huset. Dog koster denne løsning betydeligt
mere i handicaptilgængelighed, jf. nedenfor.
Overslag over udgifter til etablering af de to mikrobiblioteker fremgår af vedlagte notat (bilag).
Desuden skal der indkøbes IT- og overvågningsudstyr til de to mikrobiblioteker, hvilket er
medtaget i overslaget over udgifter. Den samlede udgift for etablering af mikrobibliotekerne er
999.436 kr. og holdes derfor inden for den afsatte anlægsramme. Der vedlægges desuden et
alternativt forslag (bilag) i tilfælde bibliteksarealet i Lundtofte Medborgerhus ønskes placeret i
det nuværende caféareal (bilag). I givet fald ville omkostningerne til tilgængelighed beløbe sig
til knap 550.000 kr. og den samlede investering vil beløbe sig til i alt 1.347.490,00 og
dermed overskride det afsatte budget.
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Møde i Kultur- og Fritidsudvalget d. 04-09-2014

Punkt nr. 1 - Etablering af mikrobibliotek i Lundtofte Medborgerhus
Bilag 2 - Side -2 af 9

I forbindelse med gennemgang af midlerne på Kultur- og Fritidsudvalgets område fremgår
det at der er i alt 252.850 kr. til udvikling af kulturelle faciliteter. (årlig pulje på 155.000 kr,
samt overførelse af mindreforbrug fra 2012, jf. budgetaftale for 2012-15). Midlerne er
endnu ikke anvendt. Under forudsætning af, at dette beløb overføres, og at midlerne til
udvikling af de kulturelle faciliteter fra 2014 på i alt 155.000 også, kan der anvises midler til
placering af mikrobibliotek i caféområdet i Lundtofte Medborgerhus. De resterende midler
anvendes til diverse småindretninger i Store Kapel herunder bedre lysforhold i forbindelse
med flytning af Symfoniorkestrets øveaftener primo 2014, samt evt. yderligere lydregulering
i Ny Lyngbygaard (tæppe på bagvæg).
De årlige udgifter til driften af hvert mikrobibliotek, herunder oprydning, opsætning mv. anslås
til ca. 100.000 kr. Det forudsættes her, at der ikke er egentlig biblioteksfaglig betjening.
Ombygningerne til de to mikrobiblioteker kan påbegyndes umiddelbart efter nytår 2014 og
bibliotekerne forventes åbnet i løbet af foråret 2014. Dog anbefales det af hensyn til den
nuværende aftenskoleundervisning først at påbegynde ombygningen i sommerferien i
medborgerhuset, såfremt udvalget vælger en placering i salen.
Økonomiske konsekvenser
Etablering af mikrobiblioteker finansieres inden for den afsatte ramme hertil, jf. budgetaftalen
for 2014-17, samt budgettet for udvikling af kulturelle faciliteter i 2013 og 14.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget for så vidt angår den beskrevne model og tidsplan.
Kommunalbestyrelsen for så vidt angår frigivelse af anlægsbevillingen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår at,
1. etablering af mikrobiblioteker sker efter ovenstående model og tidsplan, dog:

a. Mikrobiblioteket placeres i gymnastiksalen i Lundtofte Medborgerhus, og arbejdet
påbegyndes sommeren 2014.
b. Mikrobiblioteket placeres i caféområdet i Lundtofte Medborgerhus, og arbejdet påbegyndes
primo 2014.

2. anlægsbevillingen på i alt 1 mio. kr. frigives til ombygning og indkøb af it- og
overvågningsudstyr til brug for de to mikrobiblioteker.

Kultur- og Fritidsudvalget den 5. december 2013
Ad 1. Godkendt idét mikrobibliotek placeres i caféområdet i Lundtofte medborgerhus (model b).
Ad 2. Anbefales.
C tager forbehold.
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Punkt nr. 1 - Etablering af mikrobibliotek i Lundtofte Medborgerhus
Bilag 2 - Side -3 af 9

Bilagsfortegnelse
1. Etableringsudgifter_lundtofte_virum
2. Prisoverslag tilgængelighedstiltag 20.11.2013
3. Brugere salen Lundtofte Medborgerhus

Trine Nebel Schou

var fraværende
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Møde i Kultur- og Fritidsudvalget d. 04-09-2014

Punkt nr. 1 - Etablering af mikrobibliotek i Lundtofte Medborgerhus
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Punkt nr. 3 - Etablering af mikrobiblioteker i
Lundtofte medborgerhus og Virumhallen –
udmøntning af budgetaftalen for 2014-17
Budget på mikrobiblioteker i Virumhallen og Lundtofte Medborgerhus
Etablering af mikrobiblioteker i Virum og Lundtofte

999.436,00

Lundtofte – udspecificeret budget
Axiell/Bibliotheca:
Videokamera på bagindgang, som tager stillbilleder, hvis gatealarm går
Videokamera på hoveddør som tager stillbilleder hvis gatealarm går
Gate til tyverisikring bagdør
Gate til tyverisikring hoveddør
Selvbetjeningsautomat
Administrations‐ og webkonfigurationsmodul
Installation
Implementering DDElibra
Support og vedligeholdelse
I alt

10.000,00
10.000,00
49.900,00
49.900,00
66.500,00
35.000,00
18.000,00
12.500,00
1.750,00
253.550,00

Elektriker:
Installation til automat, 2 gates, server
Opsætn. samt montering af kontakter for edb, trækning af datainstall. for 2
publikumspc og 1 adm. pc
Lysstyring
I alt

10.000,00
10.000,00
48.000,00

Center for Borgerservice & Digitalisering :
Overvågningskamera
3 stk. pc og skærme
Bonprinter
Printer
I alt

15.000,00
16.500,00
6.000,00
2.500,00
40.000,00

Inventar:
10 fag stålreoler á 5 hylder x 90x30cm fra BCI
Diverse indretninger
I alt.

48.500,00
20.000,00
68.500,00

I alt

28.000,00

410.050,00

Lundtofte Medborgerhus, mikrobibliotek
PRISOVERSLAG TILGÆNGELIGHEDSTILTAG
Løsning 1 med adgang via gymnastiksalen
Etablering af handicapparkeringsplads
Udligning af ujævnheder i terræn, supplerende belysning

Møde
og Fritidsudvalget
d. 04-09-2014
Mødei Kulturi Kulturog Fritidsudvalget
d. 05-12-2013

2.500,00
8.000,00

Punkt nr. 1 - Etablering af mikrobibliotek i Lundtofte Medborgerhus
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Punkt nr. 3 - Etablering af mikrobiblioteker i
Lundtofte medborgerhus og Virumhallen –
udmøntning af budgetaftalen for 2014-17
Delvis nedrivning af eks. skur, ombygning
Etablering af udvendig rampe
Automatisk døråbner på facadedør
Etablering af handicaptoilet, sammenlægning af to eks. Toiletter
Håndværkerudgifter

40.000,00
30.000,00
20.000,00
60.000,00
160.500,00

Uforudsette udgifter 12%
Håndværkerudgifter i alt

19.260,00
179.760,00

Honoraer og omkostninger, byggetilladelser mv. 10 %
Udgifter i alt, Etablering gymnastiksal

17.976,00
197.736,00

Virum – udspecificeret budget

Axiell/Bibliotheca:
Videokamera på indgang, som tager stillbilleder, hvis alarm går
Gate til tyverisikring
Selvbetjeningsautomat
Højttaler + forstærker
Administrations‐ og webkonfigurationsmodul
Installation
Implementering DDElibra
Support og vedligeholdelse
I alt

10000
49900
66500
5000
35000
18000
12500
1750
198650

Elektriker:
Installation til automat, gate, video, forstærker og server…
Opsætn. samt montering af kontakter for edb, trækning af datainstall. for 2
publikumspc og 1 adm. pc
Lysstyring
I alt

30000
15000
10000
55000

Center for Borgerservice og Digitalisering :
3 stk. pc og skærme
Bonprinter
Printer
I alt

16500
6000
2500
25000

Glasvæg

45000

Møde
og Fritidsudvalget
d. 04-09-2014
Mødei Kulturi Kulturog Fritidsudvalget
d. 05-12-2013
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Punkt nr. 3 - Etablering af mikrobiblioteker i
Lundtofte medborgerhus og Virumhallen –
udmøntning af budgetaftalen for 2014-17
Inventar:
Diverse indretninger
10 fag stålreoler á 5 hylder x 90x30cm fra BCI…
I alt
I alt etableringsomkostninger Virum

Møde
og Fritidsudvalget
d. 04-09-2014
Mødei Kulturi Kulturog Fritidsudvalget
d. 05-12-2013
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Punkt nr. 3 - Etablering af mikrobiblioteker i
Lundtofte medborgerhus og Virumhallen –
udmøntning af budgetaftalen for 2014-17
Lyngby‐Taarbæk Kommune
Center for Arealer og Ejendomme
Anlægsgruppen

Lundtofte Skolestræde 6
Lundtofte Medborgerhus, mikrobibliotek
Dato: 20.11.2013

PRISOVERSLAG TILGÆNGELIGHEDSTILTAG
Niveaufri adgang og handicaptoilet via eks. toiletbygning ved hovedhuset
Etablering af handicapparkeringsplads
Udligning af ujævnheder i terræn, supplerende belysning
Udvidelse af facadedør inkl. ny dør
Etablering af nyt dørhul indvendig inkl. dør
Etablering af et "elevatortårn" som let konstruktion
Etablering af indvendig løfteplatform
Nedrivning af to stk. eks. toiletter
Automatiske døråbner 2 stk.
Etablering af handicaptoilet, sammenlægning af to eks. toiletter
Maling, el‐arbejde
Håndværkerudgifter

2.500
8.000
11.000
19.000
75.000
150.000
15.000
40.000
60.000
15.000
395.500

15% uforudsete udgifter
Håndværkerudgifter i alt

59.325
454.825

Honorar og omkostninger, byggetilladelse etc. 20%
Udgifter i alt

90.965
545.790 kr. ekskl. moms

Hovedindgang

Side 1 af 1
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4.
Sagsnummer: 20130310062
Nedlæggelse af biblioteksbus fra 2014 – tidsplan
.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 6. december 2012 forvaltningens
indstilling om udmøntning af budgetaftalen 2013-2016, hvoraf det fremgår at
biblioteksbussen nedlægges fra 2014.
Biblioteksbussen blev etableret som et ét-årigt forsøg i perioden august 2009 – maj
2010 på baggrund af en besparelse på biblioteksområdet i oktober 2008, hvor det
blev besluttet at lukke bibliotekerne i Lundtofte og Sorgenfri fra 2009.
Biblioteksbussens virke blev evalueret i 2010 og bussen har siden fungeret som
mobil biblioteksfilial 4 dage om ugen med holdeplads på forskellige steder i
kommunen:
 Lyngby Vest : Engelsborgvej, Parcelvej/Brovænget, Virum Torv
 Lyngby Vest: Emil Pipersvej, Hvide Torv/Virum Stationsvej, Sorgenfri Torv
 Lyngby Øst: Lyngbygaardsvej/Bauneport, Raadvad, Lundtofteparken –
butikstorvet
 Lyngby Øst: Bredevej/Geels Kirkesal, Mølleåparken, Eremitageparken butikstorvet
Tidsplan for afvikling af biblioteksbussen .
Biblioteksbussens ca. 2.500 materialer foreslås indgået i bibliotekets øvrige samling
fra 2014.
Forvaltningen foreslår, at biblioteksbussen kører frem til fredag d. 20. december
2013, hvorefter bussen tømmes og afhændes.
Derefter forsøges et salg af bussen.
Økonomiske konsekvenser
Fra og med budget 2014 er der indarbejdet en besparelse på 0,75 mio. kr. årligt.
Besparelsen fordeler sig med 475.000 kr. til løn (bibliotekarer 220.000 kr. og
betjente 255.000 kr.) og 275.000 kr. til materialer mv.
Bussen blev i 2009 erhvervet for ca. 0,1 mio. kr. og forventes ved et eventuelt salg
kun at kunne indbringe en beskeden indtægt.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. Tidsplanen for afvikling af biblioteksbussen tages til efterretning.

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget d. 04-09-2014

Punkt nr. 1 - Etablering af mikrobibliotek i Lundtofte Medborgerhus
Bilag 3 - Side -2 af 2 Åbent punkt Kultur- og Fritidsudvalget den 11-04-2013, s.2

2. Et evt. provenu ved afhændelse af biblioteksbussen tilbageføres kassen.

Kultur- og Fritidsudvalget den 11. april 2013
Ad 1. Taget til efterretning, idet udvalget anmoder forvaltningen om at udarbejde
forslag til nye lokale biblioteksaktiviteter, til fremlæggelse i juni 2013.
Ad 2. Godkendt.

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget d. 04-09-2014
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DEBAT: Lyngby Atletik stadion - en uambitiøs og trist lappeløsning
I anledning af de
igangværende
europamesterskaber i atletik, er det passende at gøre status over, hvordan det nyanlagte
atletikstadion fungerer, eller rettere ikke fungerer.
Jesper Idorn, Jernbanevej 8, Lyngby

Som intensiv bruger af atletikstadion gennem 40 år, er der desværre ikke mange positive ting at sige
om det nye stadion, andet end at vi dog trods alt har et anlæg.
Men hvad er der så galt med stadion?
• Stadion er ikke længere godkendt til at afvikle stævner og Danske Mesterskaber ifølge Dansk
Atletik Forbund. Men Lyngby Boldklub kunne få ombygget det eksisterende stadion, så det
overholder DBUs regler? Og LB spiller stadig ikke i superligaen, hvilket var begrundelsen for, at
stadion blev ombygget,
• Atletikstadion har ingen tribune, der tidligere gav gode muligheder for trappe træning og ydede læ.
• Lysanlægget er farce. Lyset sidder for højt og lyser på græsset og ikke på banerne
• Dommerkontoret er komplet ubrugeligt. Det ligner et hundehus
• Grusvejen langs den ene langside, medfører store støvgener
• Bane 5 er bølget og bør repareres
• Der er ingen aflægspladser eller siddeplads med læ
• Anlæggets placering betyder, at der færdes uerfarne personer på anlægget, der ikke kender
”færdelsregler” på et stadion.
• Tilkørselsmulighederne er stærkt forringet
• Bolde fra nærliggende fodboldbaner, forstyrrer træningen på banerne
• Indhegningen af banen er placeret for tæt på banerne
• …og stadig flere ting dukker op
Fra at have et af de bedste atletik og fodbold anlæg, har LTK nu en middelmådig løsning, der ikke
kan være tilfredsstillende for nogle sportsforeninger. Atletikstadion kan kun betegnes som trist
forsøg på at lave et træningsanlæg.
Jeg har meget svært ved at tro, at nogen i kommunalbestyrelsen overhovedet bruger eller kommer
jævnligt i ”Idrætsbyen”. Som sportsaktiv borger i kommunen, er det meget trist at opleve en så
uambitiøs indstilling til sportslivet i kommunen. I min optik har er hele kommunal bestyrelse
diskvalificeret, for nu at blive i de sportslige terminologier.
Kom nu, spænd sandalerne og sæt nogle høje ambitioner ?
Kommentarer
Publiceret: 22. August
Ja, ligesom det nye fodboldstadion. Lappeløsning på lappeløsning. De 2014 04:00
to "stadion projekter" har snart kostet 60 mio. kr., hvilket er det
samme som Vejle Stadion kostede. Vi kunne have haft to stadions der
levede op til brugerens ønsker, hvis LTK havde haft et politisk miljø
der handlede om andet end at genere og drille modparten. Sørgeligt.
Nu er vi endt med to ubrugelige modeller.
Sonne - 2014-08-28 17:23

Klag til redaktionen

Lappeløsningen på stadion er en trist og kedelig brug af kommunen
penge. Undrer mig over mange af de beslutninger der truffet i hele
ombygningsfasen.
M. Andersen - 2014-08-27 23:44

Klag til redaktionen

http://lyngby-taarbaek.lokalavisen.dk/apps/pbcs.dll/article?AID=/20140822/laeserbreve/140819364/1254&template=printart
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Ja, man
blot havetilladet
det gamle
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og bygget2014
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fodboldstadion ved siden af.
Det havde været den optimale løsning for alle parter - men det blev
desværre til en personsag for de middelmådige på rådhuset - øv.
Johan A - 2014-08-25 23:29

Klag til redaktionen
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Atletikklubs formand kan ikke genkende stadionkritik
Kritikken af det nye atletikstadion fra en mangeårig løber møder ikke opbakning i bestyrelsen hos Trongården IF

Trongårdens IFs formand
Allan Prier kan ikke
genkende den kritik, som den mangeårige eliteløber og danmarksmester Jesper Idorn kommer med i
dagens udgave af Det Grønne Område. Her kritiserer Idorn det nye atletikstadion, som LyngbyTaarbæk Kommune etablerede ved siden af det gamle stadion i forbindelse med moderniseringen af
fodboldstadion.
Men Trongårdens IF er glade for deres stadion, bedyrer Allan Prier.
"Vi som klub er glade for vores nye atletik stadion og føler os ikke ”undertrykt” af Lyngby
Boldklubs behov for et nyt fodboldstadion. Faktisk ser vi udviklingen i Lyngby Idrætsby som positiv
og er glade for på egne - og andre foreningers vegne – at mange nu får væsentligt bedre
træningsforhold end tidligere.
Jesper har ret i et par af sine kritikpunkter, men jeg vil slå fast at Trongårdens IF er i konstruktiv
dialog med kommunen og specielt Lyngby Stadions personale om at løse dette. Rom blev jo ikke
bygget på en dag, og sådan er det heller ikke med idrætsbyen / Lyngby Atletikstadion og jo, den nye
placering af atletikken giver et par ulemper men også en række fordele som vi allerede kan se på
vores ungdomsafdeling, der er vokset kraftigt siden stadions indvielse sidste sommer," lyder det fra
Allan Prier.
Af Theis Otzen

Kommentarer
Publiceret: 26. August 2014 08:51
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