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Sf?IBYGHIIUG Der kom to

til-

bud ind på ombygningen af

Skole i Ran-

Hobrovejens Skole i Randers,
og blandt de to var tilbuddet
fra det lokale tømrer- og

ders. (Foto:
Randers

Kommune)

snedkerfirma Vinther & Lassen A/S det billigste, og virksomheden er dermed blevet
udpeget som hovedentreprenør på projektet.
Stand stili-periorien er udløbet, men der er endnu ikke
skrevet kontrakt, oplyser

Morten Holt Jensen, bygherrerepræsentant i Randers
Kommune.
"Vi er en del over budget, så
nu ervi i gang med at finde ud
af, om vi kan få flere midler,

eller_om der skal findes besparelser", forkiarer han.
"Vi vil gerne have lavet det
hele, men der er begrænset
økonomi, så det prøver vi at

finde en løsning på", fortsætter han.
Der er taie om cirka 5.900
kvm i flere etager som øn-

skes ombygget. Ombygningen omfatter diverse faglo-

kaler som natur og teknik,
biologi og fysik foruden un-

Jensen og fremhæver, at de
Han oplyser, at tiibuddet
dermed passer bedre tii den fra Vinther & Lassen er cirka

tet skulle stå færdigt i uge 13

gamie skole med høj

2A77, meo uds§des igang-

Ombygningen hænger

sam-

men med, at der er truffet
politisk beslutning om at

lukke en håndfuld skoler
Randers, så eleverne
på færre

skoler.

i

samies

haft et budget på omkring 16
mio. kroner foruden et budget på cirka 2,5 mio. kroner
for vinduesudskiftningerne,
som finansieres fra en anden
kasse end selve ombygningsarbejderne.
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så nu er vi i Sanq; rfied at
finde ud af. §rn ui kan få

flere midler, eller sm der
skalfindes besparelser

nyetablering og ombygning
af ventilations-, ei- og ws-

Morten Holt -lensen, byqherrerepræsentant,
Randers Kommune

installationer. Dertil kommaleristand-

sætteise og udskiftning af

tremio.kroneroverbudget.

blandt andet rådgiverhonoSkolelukningersomårsag rarogbygherreleverancer-

dervisningslokaler. Og arbejderne går blandt andet
på nye gulv-, væg- og loftkonstruktioner, indvendige
døre og fast inventar samt

mer generel

beva-

bygget Den samlede ombygning
førl.Verdenskrig.
har inklusiv alt - herunder
ringsværdi, som blev

"Derfor har man været

Ifølge den optidsplan skulle man
gå i gang med
projektet i næste

rindelige

uds§at

dømme også,lyderdet.
Hos

Vinther & Lassen afuen-

ter man også spændt en afgørelse, men man glæder sig ikke mindst over at være billigst

ogvære påvej mod opgaven.
"Det er altid positilt at få en

opgave ind", siger Niels
Vinther, direktør i Vinther
& Lassen A,/S, og fremhæver, at virksomheden hver
dag arbejder på at være billigst og samtidigt kunne tjene på opgaverne.

"Men det

be-

glmder at knibe
iidt", siger Mor-

ten Holt .Iensen

og Ilemhæver,
at der ventes
med spænding på en afkla-

nødt ti1 at optimere skoien

ring omkring

"Det bliver speciallavede
vinduer rned kobiede ram-

og tilpasse den

tii det øgede
e lc.-,tai", forræller ll.ior-ten

Før den foreliggeq kan der ik-

rner", fortæl1er Morten H01t

Floit

ri;en.

sættelsesprocessen, så

des færdiggørelsen efter alt

uge.

cirka 200 vinduer.
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Planen har været, at projek-

økonomien.

ke skives kontrakt,
kan ikke gå i gang"

oEI

man

.

Vinther & Lassen n/S (Ran-

ders)
Thomas Andersen A/S (Skive)
"

Arkitektfirmaet Kjær & Richter
samt Viggo Madsen lngeni@rer
er rådgivere på projektet.

