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Eksisterende forhold:
Løjt Børnehus er under Foreningen De Danske Børneinstitutioner, som er en
paraplyorganisation for nogle af de selvejende institutioner i Aabenraa.
Børnehuset blev i 2009/2010 udvidet med en større tilbygning således at
Børnehuset nu rummer 4 stuer. Larverne (o - 3 år), Lopperne og
Græshopperne (3 - 5 år) og Brumbasserne (storbørnsgruppe). Udover disse
lokaliteter er der fællesarealer som stort kreativt værksted, fællesrum og
køkken. Her har grupperne mulighed for at mødes til fællesaktiviteter på tværs
af huset. De enkelte stuer benytter også fællesarealerne så de på stuen kan
arbejde i mindre grupper.
Tilbygningen:
Småbørnsgruppen ønskes udvidet med 5 børn til i alt 21 børn, der ønskes
opført en tilbygning på ca. 45 m².
Bygningen opføres i forbindelse med småbørnsgruppen. For at gøre
bygningen mest mulig fleksibel vil det være en fordel at bygningen kan
opvarmes til min. 5 grader og maks. 15 grader, dette gør at det ikke er
nødvendigt at fjerne dyner og sengetøj fra krybberne.
Der etableres døradgang fra småbørnsgruppen til
barnevogns/krybberummet.
Der skal være plads til vægreoler til opbevaring af madrasser, dyner m.v.
Reoler placeres så højt, at krybber og barnevogne kan placeres under.
Det første forslag har vist sig at være meget bekosteligt at gennemføre pga.
ekstra omkostninger til udskiftning af blød bund og omlægning af en offentlig
regnvandsledning der er placeret ca. 4-5 m fra øst facaden og i ca. 3,5 m
dybde.
Omkostninger hertil vil løbe op i ca. kr. 140.000,Vi har derfor sammen med Løjt Børnehus udarbejdet et alternativt forslag
hvor udvidelsen placeres mellem de 2 fløje med grupperum, et areal der pt.
er overdækket med et let plastiktag og bruges til sovepladser for
småbørnsgruppen.
Da denne udvidelse fjerner dagslystilgang delvist til de 2 grupperum, er det
nødvendigt at etablere nye vinduespartier i facaden mod øst samt isætte
nye ovenlys bagerst i grupperummene og i toilettet.
De eksisterende facadepartier kan genbruges i den nye tilbygning.
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Materialer:
Taget over tilbygningen udføres med stål trapezplader, udvendig isolering og
tagpap opbygget som den eksisterende bygning.
Lofter udføres med træbetonplader i lys farve.
Ydervægge udgøres af de eksisterende murede facader på de 3 sider, huller
lukkes med gipsplader og alle vægge spartles og malerbehandles.
Mod øst opføres ydervægge ved genbrug af eksisterende facadepartier
suppleret med nye i nødvendigt omfang.
Indervægge til lukning af eksisterende vindueshuller udføres med dobbelte
gipspladevægge.
Gulve kan evt. være glittede betongulve der males eller forsegles.
Belysning udføres med påbyggede lamper der skal kunne dæmpes.
Udearealer:
Arealet foran tilbygningen påtænkes belagt med fliser, hævet i niveau med
gulvet i tilbygningen.
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Økonomi:

Areal tilbygning

45 m².

Økonomisk overslag ekskl. 25 % moms.
1.

2.

3.

Byggeudgifter
Ombygning i eksisterende
Tilbygning 45 m²

kr.
kr.

50.000,00
175.000,00

Omkostninger:
Rådgiver
Byggeansøgning og udlæg
Diverse

kr.
kr.
kr.

30.000,00
5.000,00
5.000,00

Uforudselige udgifter
Afsat 10 %

kr.

25.000,00

I alt ekskl. moms

kr.

290.000,00

Side 8

