Malmö stad

Serviceförvaltningen

BESLUT TAGNA PÅ DELEGATION I APRIL,
STADSFASTIGHETER
1. Ärende upp till 15 miljoner kr

Blankebäcksskolan, brand och utrymningslarm
Nytt automatiskt heltäckande brand- och utrymningslarm enligt SBF
110:8 klass A ska installeras inom skolan. Nytt inbrottslarm och
passagesystem ska installeras inom skolan. Gäller skola och fritids.
Investeringen är hyresgästfinansierad.
Tidigare ansökan: 0 tkr
Denna ansökan: 3 800 tkr
Totalt: 3 800 tkr
Lindängens IP PA
En befintlig grusplan ska byggas om till en konstgräsplan med
sandfyllnad istället för gummigranulat. Konstgräsplanen ska vara
certifierad enligt Fifa quality. Den totala konstgräsytan uppgår till ca.
7276 m2. Byte av befintliga belysningar, armaturer med inbyggda
närvarodetektorer i väderskydden. Stängsel, grindar och flaggstänger
med fundament. Markarbeten samt asfaltering runt planen.
Tidigare ansökan: 200 tkr
Denna ansökan: 6 700 tkr
Totalt: 6 900 tkr
Plan 10 Stadion 1900 konstgräs
Nyanläggning av Fifa quality pro konstgräsplan med EPDM naturgummi
inom Malmö Stadion på plan 10. Den totala konstgräsytan uppgår till
ca. 6 930 m2.
Byta av befintliga belysningar inkl. fundament. Sarg runt om planen för
att förhindra granulat lämnar området samt filter i brunnar. Staket med
grindar. Planen ska förses med helt ny bevattningsanläggning.
Tidigare ansökan: 200 tkr
Denna ansökan: 9 300 tkr
Totalt: 9 500 tkr
Hästhagens IP beachvolleyboll
I samband med planerade ombyggnationen av Gamla idrottsplatsen 1
försvinner beachvolleybollplaner och fritidsförvaltningen vill ersätta
dem på Hästhagen.
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Fyra stycken Beachvolleybollplaner anläggs för Elit på bekostnad av
två stycken Tennisplaner.
Tidigare ansökan: 150 tkr
Denna ansökan: 6 100 tkr (varav 500 tkr marksanering drift)
Totalt: 6 250 tkr
2. Investeringsunderhåll

Johannesskolan, renovering toaletter
Renovering av toaletter. Denna åtgärd är med i budgetram för 2020
och 2021.
Tidigare ansökan: 0 tkr
Denna ansökan: 2 700 tkr
Totalt: 2 700 tkr
Byte ventilation, utökning, Storken
Projektansökan avser fortsatt arbete med ventilationsbyte. Sedan
tidigare har man beviljat 2 000 tkr till år 2020. Offerten för sista
etappen inkom under januari 2020 och den ligger på 2 810 tkr. För att
avsluta hela ventilationsarbetet ansöks om utökning med 850 tkr. Om
det är inte möjligt så jobbar vi med att dela upp projektet och ta upp
resterande i budgeten för 2021.
Tidigare ansökan: 4 950 tkr
Denna ansökan: 850 tkr
Totalt: 5 800 tkr
BUP fönsterbyte
Samtliga fönster ska bytas och ny väggbröstning för att montera
enhetliga radiatorer för ett bättre inomhusklimat. Bygglov är godkänt
för att ändra fönsternas storlek till standardstorlek samt ändra
väggbröstning på delar som har långa fönster.
Tidigare ansökan: 0 tkr
Denna ansökan: 2 500 tkr
Totalt: 2 500 tkr
3. Reinvestering
RI SUS 8111 8112 8131 8132 avloppsstammar
Undersökning för att bedöma vilken åtgärd som är lämpligast, byte
eller infodring (relining) under 2020. Åtgärder för att nollställa
funktionen 2021.
Tidigare ansökan: 0 tkr
Denna ansökan: 4 500 tkr
Totalt: 4 500 tkr

