
Mindre forbedringer i Daginstitutioner 2020                   23.04-2020/Acar

Institution Pkt. Ønsker/udfordringer Konsekvens Vedrører  Økonomi-
overslag, kr. 

Valhalla 1 Bure fra varelevering står ved personale-indgang. 
Brandmyndigheder ønsker dem flyttet. Sted for bure, tæt på bygningen. Bem. fra brand-myndighed                30.000 

Villa Kulla 2 Indretning til en ekstra gruppe. Genmontering af toiletter, opsætning af pusleborde 
mm. i puslerum - mellembygning. Kapacitet              100.000 

Valhalla 3 Loftbelysning i prod. køkkenet er ikke tilstrækkelig. Opsætning af supplerende loftsbelysning Forbedret arbejdsmiljø                10.000 
Ved Skoven 4 Radiator i prod. køkken hindrer f.eks. hæve/sænke bord. Ændres til en varmekilde evt. under loft. Forbedret arbejdsmiljø                10.000 

Lundegården 5 Vareleveringen er besværlig. Inddrage lidt af BH legeplads langs skel for ny adgang til 
køkken, samt etablering af dør direkte til køkken. Forbedret arbejdsmiljø              175.000 

Lundegården 6 Langt til affaldscontainere fra køkken. Containere kunne placeres ved ny adgang for varer. Forbedret arbejdsmiljø                  2.000 

Bispevangen 7 Inddragelse af tumlerum til grupperum betyder halvtag 
for sovende børn og flytning af sandkasse.

Overdækning etableres p.t. jf. Corona. Sandkasse skal 
ombygges/ flyttes. Overdækning evt. lukkes på 3 sider. Forbedring af daglig drift                75.000 

Askelunden 8 Der mangler en skærmvæg ved toiletter v. alrum Opsætning af skærmvæg. Forbedring af daglig drift                15.000 

Lilletoften 9 Mangler en ovn for merproduktion til Torvevej Mindre ombygning i køkken for ekstra ovn. eller 
ændring til industriovn Forbedring af daglig drift  30.000/100.000 

Lilletoften 10 Køkkendepotplads Mindre ombygning af de to depoter Forbedring af daglig drift                75.000 
Søndergården 11 Mangler møde rum Opdeling af personalerum med glasvæg og dør Forbedring af daglig drift                50.000 
Bispevangen 12 Bure fra varelevering står ved indgang/ halvtag ved VB. Sted for bure, tæt på bygningen. Ønsker til forbedringer                30.000 
Kærlodden 13 Bure fra varelevering står ved indgang. Sted for bure, tæt på bygningen. Ønsker til forbedringer                30.000 
Askelunden 14 Forældrebarnevognsskur mangler Kan bygges mod P-plads Ønsker til forbedringer              100.000 
Askelunden 15 Legepladsinventar ved vuggestuen mangler Kan nemt udføres. Ønsker til forbedringer              100.000 
Lilletoften 17 Mangler et møderum og personalegarderobe Kræver en tilbygning  f.eks. mellem liggehal og kontor. Ombygning              200.000 

Valhalla 1 1. Opvasken i prod. køkkenet mangler bord-plads.
2. Der mangler bordplads i prod. køkken Ombygning af køkkenet. Ombygning           1.100.000 

Birkegården 2 Samlet Børnehus Kræver sammenbygning. Ombygning           1.500.000 

Kornblomsten 3
1. Der er ikke personalegarderober. Tøj er ved 
grupperum i depot.
2. Samlet børnehus

Kræver ombygning - svært grundet bygningers 
geometri. Ombygning           3.000.000 

Askelunden 4 Udvide kontor i del af teknikrum Mange installationer skal omlægges. Ombygning              300.000 
Søndergården 5 Køkkendepot meget lille. Ombygning, da der ikke er andre steder for depot. Ombygning              200.000 

Måløv By 6 Uro ved alrum/prod. køkken. Varelevering og transport af 
madvogne m.m. Produktionskøkken flyttes. Ombygning           1.500.000 

Kærlodden 7 Garderobe i selvstændigt rum v. BH. Overdækning lukkes for ny garderobe på modsat side af 
indgang. Ombygning              200.000 

Kærlodden 8 Mangler stort møderum/personalemøder Kræver tilbygning. Ombygning              750.000 


