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Önskemål om ombyggnation/tillbyggnation  —

Fastighetsbeteckning Dolomiten  1

INLEDNING

Kommunstyrelsen beslutade  2019-05—08, §  75, att införa stopp för om-och

tillbyggnationer. Eventuella avsteg från beslutet ska fattas av kommunstyrelsen.

En begäran om ombyggnation har inkommit från Barn och utbildning.

Beredning

Bilaga KS  2019  /  119 /1, om/tillbyggnation-önskemål om beslut, Dolomiten  1

Tf barn-och utbildningschef Henric Sjöblom och fastighetschef Åsa Eriksson föredrar

ärendet.

YRKANDE
Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

&  bevilja investering på fastigheten Dolomiten  1  i enlighet med Bilaga KS

2019/1-19/1.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

&  bevilja investering på fastigheten Dolomiten 1 i enlighet med Bilaga KS

2019  /  119 /1.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande



Bilaga KS 2019/119/1

Ombyggnation  /  Tillbyggnad
Önskemål och beslut

&  SALA Vita rutor kan fyllas i digitalt.
KOMMUN

Fylls i av  verksamhetschef:

 

Verksamhet

Barn och utbildning, förskola ___—""'" » > . ', _
ta:— i —. allo-Xi"

Komn'lunstyrelmns lörl/alfning

Adress
Ink. ?””? uf?» '

Ekorrensförskola då: då) lZ
Oja, 5(6) ql? Aktbilaga1

Namn ekonomiskt ansvarig verksamhetschef

Henric Sjöblom

Önskemål om åtgärd:

Ljudabsorbenter

Anledning till önskemål:

Avdelningen har sanerats med anledning av risk för smittspridning och tillvidare

får inga textilier användas. Textilierna har tidigare fångat en del av ljuden, men

med nuvarande situation blir ljudnivåerna allt för höga. Det utgör bristande

arbetsmiljö för såväl barn som personal.

Fylls i av Fastighetsenheten:

Objektbenämning

Ekorrens förskola

Objektnummer Fastighetsbeteckning

17202 Dolomiten 1

Investering Hyreskonsekvens

107 125,00kr 8 749 kr/år

Noteringar

Eftersom avdelningen inte får ha någon form av textilier och det redan finns

Ijutabsorbenter i taket så är offerten baserad på ljudabsorbenter som sitter på

väggar. Ljudproblemet är ett arbetsmiljöproblem och behöver åtgärdas snarast.

Offerten kommer från akustikföretaget Akustik Kontor, och gäller t o m 3 juli

2019.
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Ombyggnation  /  Tillbyggnad
Önskemål och beslut

Fylls  i av Fastighetsenheten Datum för beslut

Bevilja Avslå

Kommunstyrelsen har beslutat att detta önskemål

Diarienummer

Eventuell motivering

Underskrifter Datum för underskrift

Ekonomiskt ansvarig verksamhetschef

Namnförtydligande

Fastighetsenheten

Namnförtydligande
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