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Vedr. ansøgning om tilskud til Enstedhallen
I forlængelse af vores fastlæggelse af alle detaljer for udvidelse af Ensted Hallen med cafeteria, handicap
venlig indgang, aktivitetsrum og multirum er vi stødt ind i at jordforholdene er meget dårligere end
forventet og har derfor medført at hele byggeriet skal funderes med pæle.
Omkostningerne til pælefunderingen er noget højere end vi havde afset til uforudsete omkostninger i
budgettet og derfor vil vi søge Aabenraa Kommune om et tilskud på 525.000 kr., ud af 682.000 kr. til
dækning af nogle af disse ekstra omkostninger, så vi undgår at barbere for meget i projektet.

Belægning på parkeringsplads
I forbindelse med fastlæggelse af alle detaljer for udvidelsen, har EIA været i dialog (sidste møde den 8. maj
2018) med BYG afdelingen og Kultur- og fritidsafdelingen om etablering af parkeringspladser og blevet
enige om størrelsen af pladsen og at belægningen skal have en fast belægning som f.eks. asfalt,
flisebelægning, græsarmeringssten eller stenmel.
EIA har i budgetterne afsat en stenmel belægning, men vi har en fælles ønsker om at belægningen har en
bedre kvalitet, for at driftsomkostningerne er lavere.
EIA vil derfor søge om tilskud til fra Aabenraa Kommune til ekstra omkostninger at etablere flise belægning
på den nye parkeringsplads.
Et budget for flisebelægning af parkeringsarealerne er:
-

Fliser inkl. lægning af fliser
Kloakering
Kanter

I alt inkl. moms

150.000
25.000
20.000
195.000 kr.

EIA er meget taknemlig for at Aabenraa Kommune har støttet udvidelsen af hallen ved at give tilsagn om en
kommunegaranti, men da vi kan se at Aabenraa Kommune i tilsvarende projekter i Aabenraa Kommune
giver både kommunegarantier og kontakte tilskud, håber vi at Aabenraa Kommune kan give et tilskuddet til
de meget store ekstra omkostninger til funderinger og dække de ekstra omkostninger det er at lægge fliser
på parkeringspladsen.
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Yderligere informationer:
Ønskes der yderligere oplysninger om Ensted Idrætsanlæg, er I velkomne til at kontakte Erhard Frederiksen
på mobil tlf. 26 37 99 50 e-mail: erhard@netfiber.dk eller selv at finde oplysninger på hjemmesiden
www.enstedif.dk.

Med venlig hilsen
Den selvejende institution Ensted Idrætsanlæg
Økonomiansvarlig
Erhard Frederiksen
Løkkegårdsvej 34
DK-6230 Rødekro
Tlf.: 74 66 18 73, mobil tlf.: 26 37 99 50 e-mail.: erhard@netfiber.dk
Hjemmeside www.enstedif.dk
CVR-nr. 87070514, Sydbank 7990-0004102583
Bilag:
- Situationsplan med P-pladser
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