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Faste ejendomme

Andre faste ejendomme
013.053 Flytning af Pædagogisk Udviklingscenter
I forbindelse med etablering af Vestegnens skattecenter, er Pædagogisk Udviklingscenter flyttet fra
Rådhuset til EUC.
Der er på EUC oplagt nyt dæk i eksisterende lagerhal, og her indrettet kontorer,
konsulentarbejdspladser samt undervisningslokale for PUC. I stueetagen er indrettet depot og
serviceafdeling.
Under dette projekt er der samtidig foretaget nødvendige reparationer i forbindelse med Vestegnens
skattecenters overtagelse af lejemålet på Rådhuset.
Lokalerne er taget i brug, og fungerer efter formålet.
Budget 2005:

319.000 kr.

Forbrug 2005:

318.495 kr.

Fritidsområdet

Stadion og idrætsanlæg
031.055 Ombygning af omklædningsrum Taastrup Idrætspark
Bevilling til tilbygning til omklædningsbygning i Taastrup Idrætspark er givet medio november
2005, arbejdet er opstartet primo januar 2006
Budget 2005:

0 kr.

Forbrug 2005:

0 kr.

Folkeskolen
Skoler

301.065 Renovering af Charlotteskolens tag
Charlotteskolens tag renoveres med ny tagbeklædning og nye skrålysvinduer, under total
stilladsoverdækning, således vandindtrængning undgås på bl.a. nye nedhængte lofter.
Eksisterende utætte tagbeklædning fjernes overalt, ved blotlægning af betondækket, hvorpå
opbygges ny tagkonstruktion med korrekt tagfald og tagudhæng med synlige tagrender og nedløb.
Renoveringen forventes afsluttet juni 2006.
Budget 2005

10.103.000 kr.

Forbrug 2005:

10.107.889 kr.

Folkebiblioteker
Folkebiblioteker

350.050 Filialbibliotek på rådhuset
Der er bevilget 10.000.000 kr. i 2005 til etablering af filialbibliotek på rådhuset. Filialbiblioteket
flytter fra lejede lokaler på Høje-Taastrup Boulevard. Byggeriet er gennemført og filialbiblioteket
flyttede ind i november 2005. Dog henstår få mangler for endelig færdiggørelse af projektet.
Budget 2005

9.314.000 kr.

Forbrug 2005
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Dagpleje og daginstitutioner og klubber for børn og unge
Integrerede institutioner
514.053 Renovering af daginstitutionen Parkhaven
Institutionen har i 2004 gennemgået en gennemgribende renovering pga. skimmelsvamp. Alle
indervægge blev revet ned, hele gulvkonstruktionen blev brudt op, og genopbygget.
Afsluttende arbejder er udført i 2005. Betaling for renovering er foretaget i 2006.
Budget 2005

159.600 kr.

Forbrug 2005

159.536 kr.

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud
516.051 Tilbygning til Basen
Fritidsklubben Basen har fået ny 70 m² tilbygning indrettet som syværksted, opført i samme
byggestil som eksisterende bygning og sammenbundet med en glasmellembygning.
Fra det ombyggede personaleområde er der udført gangforbindelse til glasmellembygningen og
syværkstedet.
Terrænforholdene ændres med omlægning af asfaltsti, flisearealer og nyindrettet cykelparkering.
Afsluttende terrænarbejder afsluttes i 2006.
Budget 2005

613.000 kr.

Forbrug 2005

612.933 kr.

Døgninstitutioner for børn og unge
Forebyggende foranstaltninger
521.050 Døgn- og familieinstitution
Familiehuset Køgevej 184 gennemgik 2003 en gennemgribende renovering for at imødekomme
byggemyndighedens og Familiehusets krav til indretningen. I forbindelse med renoveringen havde
en fugtskade udviklet sig til en skimmelsvampesag, denne er blevet udbedret.
Afsluttende arbejder udføres i 2006.
Budget 2005:

0 kr.

Forbrug 2005:

0 kr.

Boliger og institutioner for ældre
Ældreboliger
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
Der er igangsat et projekt vedrørende om- og tilbygning af de tre eksisterende plejecentre,
Baldersbo, Henriksdal , og Sengeløse Plejecenter. Formålet med projektet er at udvide kommunens
kapacitet på området, samt at sikre kommunens borgere tidssvarende plejeboliger. Der bygges
samtidig tidssvarende plejeboliger for yngre fysisk handicappede.
Køkkenet på Henriksdal Plejecenter er bygget om for at kunne producere mad til flere borgere.
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Nybyggeriet på alle 3 plejecentre er taget i brug i september 2005.
Herefter er ombygningen af Henriksdal Plejecenter og Sengeløse Plejecenter gået i gang, med
forventet indflytning i 2006.
Totalentreprenøren på Baldersbo Plejecenter J&B Entreprise gik i betalingsstandsning og senere
konkurs i efteråret 2005. Dette har medført at der nu er ganske særlige forhold for projektet på
Baldersbo.
Konkursen skete umiddelbart efter afleveringen af nybygningen, det er således mangeludbedringen
på nybygningen og ombygningen af det eksisterende plejecenter der er berørt.
Der har været afholdt stadeopgørelse, hvor kommunens krav mod konkursboet er blevet opgjort, og
nødvendige mangeludbedringer er igangsat.
Da konkursboet ikke ønskede at videreføre projektet, skal ombygningsprojektet udbydes igen for at
finde en ny entreprenør. Det forventes at det nye udbud kan forløbe således at den oprindelige
tidsplan kan overholdes, og sidste etape af Baldersbo kan tages i brug ultimo 2007.
Det forventes at der kan komme en væsentlig højere pris på ombygningen i forbindelse med et nyt
udbud, bl.a. på baggrund af byggemarkedets udvikling i perioden, det kan derfor være tvivlsomt om
den stillede garanti kan dække alle ekstraomkostninger.

530.055 Konvertering af plejecentre, Henriksdal, boligdel
Budget 2005:
13.053.100 kr.
Forbrug 2005:

13.053.025 kr.

530.057 Konvertering af plejecentre, Baldersbo, boligdel
Budget 2005:
15.736.900 kr.
Forbrug 2005:

15.737.010 kr.

530.058 Konvertering af plejecentre, Baldersbo, boligdel for yngre fysisk
handicappede
Budget 2005:
2.257.500 kr.
Forbrug 2005:
2.257.406 kr.
530.059 Konvertering af plejecentre, Sengeløse, boligdel
Budget 2005:
21.102.500 kr.
Forbrug 2005:
532.054 Fællesomkostninger ved konvertering af plejecentrene
Budget 2005:
315.700 kr.
Forbrug 2005:

21.102.529 kr.
315.691 kr.

532.055 Konvertering af plejecentre, Henriksdal, servicecenter
Budget 2005:
1.218.300 kr.
Forbrug 2005:

1.218.295 kr.

532.056 Konvertering af plejecentre, Henriksdal, køkken
Budget 2005:
2.101.400 kr.
Forbrug 2005:

2.101.455 kr.

532.057 Konvertering af plejecentre, Baldersbo, servicecenter
Budget 2005:
2.014.900 kr.
Forbrug 2005:

2.014.796 kr.

532.058 Konvertering af plejecentre, Baldersbo, servicecenter for yngre fysisk
handicappede
Budget 2005:
291.400 kr.
Forbrug 2005:
291.376 kr.
532.059 Konvertering af plejecentre, Sengeløse, servicecenter
Budget 2005:
1.905.100 kr.
Forbrug 2005:

116

1.905.106 kr.

Regnskab 2005 – Igangværende anlægsarbejder

532.061 Ombygning af Espens Vænge
Ombygning / indretning af kælderen på Espens Vænge er sket i 2004. Arbejdet blev afsluttet i
september 2004, med undtagelse af enkelte arbejder i depotlokaler, disse blev færdiggjort i 2005.
Hjemmeplejen har taget de nyindrettede lokaler i brug.
Budget 2005:

98.000 kr.

Forbrug 2005:

98.045 kr.

Plejehjem og beskyttede boliger
534.051 Konvertering af beskyttede boliger til almene ældreboliger
Området omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med konvertering af de 70 beskyttede boliger
til almene ældreboliger. Byggesagen er afsluttet i 2004 og aflæggelse af anlægsregnskab afventer
eventuelle krav jævnfør vilkår i refusionsopgørelsen.
Budget 2005:

0 kr.

Forbrug 2005:

0 kr.

534.052 Konvertering af plejeboliger til almene ældreboliger
På denne konto har der været afholdt udgifter til planlægning af ombygning af de tre plejecentre
Baldersbo, Henriksdal og Sengeløse, samt omkostninger til projekternes gennemførelse som ikke
skal belaste beboernes husleje.
Det må forventes at der i forbindelse med J&Bs konkurs vil komme omkostninger som bør afholdes
på denne konto.
Budget 2005:

0 kr.

Forbrug 2005:

0 kr.

534.053 Konvertering af Landsbyhuset
Salget pågår stadig, men er endnu ikke gennemført. Salget forventes gennemført i 2006.
Budget 2005:
Budget 2005:

-750.000 kr.
13.000 kr.

Forbrug 2005:
Forbrug 2005:

0 kr.
0 kr.

534.054 Konvertering af pensionistboliger til almene ældreboliger
Sagen omhandler salg af Midtervej 43 og Fløng Byvej 25 A-E. Salget af pensionistboligerne på
Midtervej 43 er afsluttet i 2005 og salget af pensionistboligerne på Fløng Byvej 25A-E pågår stadig.
Budget 2005:
Budget 2005:

-1.800.000 kr.
15.000 kr.

Forbrug 2005:
Forbrug 2005:
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