Notat

Budgetspørgsmål 22 til budget 2019 - Vedligeholdelse af byen

Spørgsmål:
Udskiftning af alle skilte indenfor en kort periode, hvad koster det?
Vi skal undgå at skiltene skiftes over en lang periode på flere år.
Byinventaret skal vedligeholdes så byen kan fremstå attraktiv. Det drejer sig om
bænke, skraldespande, stier, buske og plantekummer
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Svar:
Udskiftning af skilte
Forvaltningen har i foråret 2018 foranstaltet en digital registrering af
byrumsudstyr og kommunalt ejede stiskilte. Registreringen viser, at det samlede
antal af stiskilte er ca. 400.
Hvis de alle skal udskiftes på en gang vil det koste ca. 1,3 mio. kr.
Kommunens øvrige skilte; færdselstavler, vejnavneskilte og henvisningsskilte,
er ikke blevet registreret digitalt. Derfor det ikke er muligt at sige noget konkret
om i hvilket omfang der er behov for en udskiftning. En registrering af disse
skilte vil koste 150.000 kr.

Udskiftning af byinventar
I perioden 2018-20 er der planlagt udskiftning af byinventar i byrum, parker og
på stier. I 2018 er der afsat 1,5 mio. kr. i budgettet, og de følgende 2 år 0,75
mio. kr.
Ved registrering af byudstyr er der konstateret følgende behov for udskiftning
over de kommende 3 – 5 år:
Affaldskurve ca. 250 stk., pris ca. 2,5 mio. kr.
Cykelstativer ca. 50 stk., ca. 0,25 mio. kr.
Bænke, udskiftning af brædder ca. 85 stk., ca. 0,28 mio. Kr.
Optimering af driftsforhold omkring byudstyr, ca. 0,3 mio. kr.

Drift og vedligeholdelse
Løbende drift og vedligeholdelse af skilte, byinventar, buske, blomsterkummer
mm. foretages af Materialegården over den almindelige drift. Materialegården
har dog med de nuværende budgetter svært ved at følge med det stigende
behov for løbende vedligeholdelse. Derfor vurderer forvaltningen, at der vil
være behov for at tilføre yderligere ressourcer til driften, hvis man skal sikre sig,
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at det nyopsatte byinventar mm også fremover skal fremstå i pæn og
velvedligeholdt stand.
For at nyt og eksisterende byinventar løbende fremstår attraktivt og
indbydende, er der behov for tilførsel af ekstra ressourcer, hvis man vil have en
løbende, målrettet indsats og forlænge byinventarets levetid. Der er behov for et
årsværk (specialarbejder) til vedligehold af byudstyr på stier, parker og i byrum.
Dette vil koste 350.000 kr.
For øjeblikket varetages driften af prydplanter herunder blomsterkummer
primært af 1 årsværk i seniorjobordning. For fortsat at kunne prioritere dette
område permanent, er der behov for 1 årsværk (gartner) til drift og vedligehold
af prydplanter herunder blomsterkummer, løgplæner og staudebede. Dette vil
koste 400.000 kr.
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