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Åben sag

Frigivelse af midler til fællesbibliotek på Gadehaveskolen

Sagsfremstilling:
I anlægsbudget 2011 er afsat 3 mio. kr. til ” Indretning af Fællesbibliotek i Gadehave. Der udarbejdes forskellige modeller i forskellige prisklasser for indretning af et fællesbibliotek, som forelægges Byrådet”.
I denne sag fremlægges skitseprojekt med alternativer, og beløbet søges frigivet til formålet.
Skitseprojektet er tilvejebragt i samarbejde med personalerepræsentanter fra begge biblioteker,
brugerinddragelsesprocessen fortsætter i forbindelse med konkretisering af den valgte plan.
Omplacering af klasselokaler og datalokale er aftalt med skolen.
I arbejdsprocessen er indgået følgende målsætninger:
-

Gadehaveskolens skolebibliotek opgraderes og indrettes så arealet undrestøtter Gadehaveskolen som profilskole. Samtidig opgraderes skolens bibliotek til bibliotek for borgerne i
Høje-Taastrup, herunder det nærliggende Gadehaveområdet.

-

Fællesbiblioteket udformes som et attraktivt og utraditionelt område, og der markeres en
ny stil, ved indretningen medtænkes muligheden for at tiltrække nye brugergrupper.

-

Biblioteksarealet på rådhuset skal frigøres til andre formål. Der er igangsat en analyse
med henblik på effektivisering af rådhusets brug, herunder inddragelse af Rådhusbibliotekets areal til andre funktioner. Resultatet af analysen forventes at foreligge medio
2011.

-

Dobbeltanvendelse af skolebibliotekets areal, nytænkning af indretningen, så funktionen
kan bruges af flere brugergrupper, samt frigørelse af areal på Rådhuset til ny brug ligger
helt i tråd med den nyligt vedtagne Ejendomsstrategi.

Der er udarbejdet et skitseprojekt, Forslag A, som opfylder formålet inden for en ramme på 3
mio. kr. (se vedlagte bilag)
Projekt A:
Fællesbiblioteket indrettes i det eksisterende skolebibliotek samt nærliggende klasselokaler, så
biblioteket får fuld facade mod - og indgang direkte fra Gadehavegårdsvej.
I biblioteksområdet ændres ruminddelingen, og overflader på vægge og gulv fornyes.
Inventar fra de 2 biblioteker genbruges i det omfang, det er muligt, og der indkøbes nyt inventar
med henblik på oplevelse og fordybelse.
Der arbejdes formmæssigt med genkendelige geometriske former og med et gennemgående farvetema, som er med til at give rummet identitet.
Der arbejdes endvidere med inventar, som opfordrer til bevægelse, -stiger op til reolerne, hængende stole, ”Running books” etc.
I forslaget indgår bl.a. følgende funktioner:
- Folkebiblioteksfunktion med mulighed for bogudlån
- Skolebiblioteksfunktion med mulighed for gruppearbejde
- Muligheder for avislæsning og studier
- Caféfunktion
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Mulighed for brug af multimedier
Ny selvstændig indgang for folkebiblioteksbrugere
Niveaufri adgang for gående og handicappede direkte fra Gadehavegårdsvej
Fælles administrative arbejdspladser for personalet
Indretning af atriumgården til aktiviteter i forbindelse med fællesbiblioteket

Projekt B:
I projekt B udelades en del af ”oplevelsesinventaret” til børn, og der reduceres i udskiftning af
belysningen.
Projekt C:
I projekt C udelades en større del af ”oplevelsesinventaret” til børn, og der reduceres i udskiftning af belysningen.
Der monteres ikke gates.
Indretning og bearbejdning af atriumgården til biblioteksbrug udelades.

Som det fremgår af vedlagte tidsplan vil Rådhusbiblioteket være lukket i perioden
01.06.2011 – 01.09.2011, hvorefter biblioteksfunktionen overgår til Gadehavebiblioteket.

Økonomi:
Budgetoverslag 1 /Projekt A
Bygningsarbejder
Inventar
Bibliotekshave
Flytning af Rådhusbibliotek , Gates
Varme / ventilation
Rådgivning
Uforudsigelige udgifter
Samlet udgift forslag A

1.280.000
820.000
150.000
200.000
150.000
300.000
100.000
3.000.000

Budgetoverslag 2 /Projekt B
Samlet udgift forslag A
Oplevelsesinventar reduceres
Ny belysning reduceres
Samlet udgift forslag B

3.000.000
-100.000
-100.000
2.800.000

Budgetoverslag 3 /Projekt C
Samlet udgift forslag B
Indretning af atriumgård udelades
Der monteres ikke Gates
Læse/snakkested udelades
Samlet udgift forslag C

2.800.000
-150.000
-100.000
-50.000
2.500.000

Retsgrundlag:
Byrådets beslutning
Plangrundlag:
Eksisterende plangrundlag
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Information:
Berørte brugere informeres
Høring:
Ingen bemærkninger
Vurdering:
- Det vurderes at projekt A bør gennemføres som det projekt, der bedst tilgodeser brugerne, idet det vurderes, at kvaliteten i projekt B og C ikke fuldt ud vil leve op til målsætningerne.
- Det vurderes, at dobbeltanvendelse af skolebibliotekets areal, nytænkning af indretningen, så funktionen kan bruges af flere brugergrupper, samt frigørelse af areal på Rådhuset til ny brug, samlet set giver gode vilkår for brugerne og ligger helt i tråd med den nyligt vedtagne Ejendomsstrategi.
Andre relevante dokumenter:
Ingen bemærkninger.
Indstilling:

Administrationen indstiller, at
1. bevilling på 3 mio. kr. frigives til realisering af projekt A.

2. rådhusbiblioteket lukkes i perioden 01.06.2011 - 01.09.2011, hvorefter biblioteksfunktionen overgår til Gadehavebiblioteket.
Økonomiudvalget 12-04-2011 (Sag 5)
Sagen blev udsat til ekstraordinært møde i Økonomiudvalget 26. april inden byrådsmødet.
Økonomiudvalget 26-04-2011 (Sag 1)
Anbefales.
Bilag:
Økonomi 22. marts 2011 (3152440)
2. INDRETNINGSFORSLAG MARTS 2011.pdf (3156461)
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Sagsid.: 3103569

Dok.nr.: 3178909

Åben sag

Endelige initiativaftaler for Tåstrupgård og Charlottekvarteret

Sagsfremstilling:
Byrådet godkendte 22.03.2011 udkast til initiativaftaler for Tåstrupgård og Charlottekvarteret.
Initiativaftalerne er et led i det strategiske samarbejde mellem regeringen og de kommuner, der
har ”ghettoområder”.
Udkastet er blevet gennemgået af koordinationsgruppen for regeringens strategiske samarbejde,
bestående af repræsentanter fra Integrationsministeriet, Undervisningsministeriet, Justitsministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Socialministeriet med Socialministeriet som sekretariat.
På vegne af koordinationsgruppen indkaldte Socialministeriet Høje Taastrup Kommune til et møde 11.04.2011. På mødet blev Høje-Taastrup Kommune bedt om:
- At opstille konkrete mål i forhold til arbejdsmarkedet og kriminalitet
- At redegøre eksplicit for boligområdets problemer og sammenhængen med indsatserne
- At beskrive, hvordan indsatsen i de to områder organiseres
- At drøftes forældreindsatsen med Servicestyrelsen i forhold til brug af forældreprogrammer
Høje-Taastrup kommune skal inden 14.04.2011 fremsender en endelig aftale, med henblik på, at
aftalen kan underskrives af ministeren og borgmesteren ultimo april 2011. Vedlagte initiativaftaler er således fremsendt med forbehold for Byrådets beslutning.
Sagen har været behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Institutions- og skoleudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget.
Økonomi:
Ingen bemærkninger
Retsgrundlag:
Byrådets beslutning.
Plangrundlag:
Boligsocial Politik
Information:
Ingen bemærkninger.
Høring:
Ingen bemærkninger.
Vurdering:
Administrationen vurderer, at et tæt og gensidigt forpligtende samarbejde med staten udgør en
vigtig organisatorisk ramme for at løse problemerne med ghettodannelse.
Andre relevante dokumenter:
Ingen bemærkninger.
Indstilling:
Administrationen indstiller, at initiativaftalerne for Tåstrupgård og Charlottekvarteret godkendes.
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Økonomiudvalget 26-04-2011 (Sag 2)
Anbefales.
Bilag:
Initiativaftale for Tåstrupgård (3120034)
Konkrete mål for Tåstrupgård (3178374)
Aktivitetsoversigt for Tåstrupgård (3174992)
Initiativaftale for Charlottekvarteret (3119943)
Konkrete mål for Charlottekvarteret (3178371)
Aktivitetsoversigt for Charlottekvarteret (3176581)
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