Ejerforeningen Viborgparken, Pebermyntevej 1, 8800 Viborg

Forslag 2a:
Forslag om fornyelse af gange på Vestervangsvej 69-71
Bestyrelsen foreslår:
At gangene i stueetagen, 1. og 3. sal fornyes.
Følgende laves:
• Der monteres en ny væg med mere isolering
• Der monteres branddøre med nye låse
• Der monteres nye lofter med plader af træbeton
• Der monteres nye skjulte elinstallationer
• Der monteres nye lamper
• Der monteres nye gulve
• Der monteres nye dørpartier i enderne og midtpå
• Der males
Hvis forslaget vedtages, bemyndiges bestyrelsen til at optage et lån til formålet.
Begrundelse: Gangene trænger meget til en opfriskning. Med forslaget imødekommes det. Samtidig fås en stor
forbedring i isoleringen ud mod gangen for varme og støj. Der fås en bedre lyddæmpning på gangene. Dørene
vil blive meget mere tætte, da de nye døre ikke har brevsprækker, da der monteres brevkasseanlæg i stueetagen.
Lysforholdene på gangene bliver bedre.
Samlet vil det give et meget stort kvalitetsløft til bygningen.
Udseendet vil blive som det bliver på 2. sal.
Omkostninger ved vedtagelse af forslaget:
Det forventes at ligge i intervallet 1,2 til 1,5 millioner kroner for de 3 gange.
Finansiering:
Det foreslås, at der optages et kort lån over 7 år. Hvert år afdrages hvad der svarer til 250.000 til 300.000. I de 7
år lånet skal løbe kan det til hvert års generalforsamling foreslås, at der afdrages ekstraordinært. Det planlægges
at afdragene skal tages indenfor det vedligeholdelsesbudgettet som vedtages hvert år. Bestyrelsen har ikke
planer om at forhøje vedligeholdelsesbudgettet for at få det til at hænge sammen.

Forslag 2b:
Forslag om opførelse af containerhus ved blok A.
Bestyrelsen foreslår:
At der opføres et hus på parkeringspladsen til containerne i stedet for at de skal stå ved indgangen til nummer
69.
Begrundelse: Der er for meget rod og lugt ved containerne og det giver ikke et godt indtryk at man skal forbi
det, hver gang man skal ind og ud af bygningen.
Omkostninger ved vedtagelse af forslaget: 60.000 kroner.
Finansiering: Beløbet foreslås taget fra henlæggelserne for blok A.
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