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Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 5. februar 2010 af
Katrina Feilberg vedrørende status på Bavnehøj

Spørgsmål
Status på Bavnehøj:
Kultur- og Fritidsborgmesteren bedes skriftlig redegøre for status på
byggeriet af Streetmekka, Akademiet for Utæmmet Kreativitet (AFUK)
og det fælles gårdareal – indeholdende en status på den økonomiske
situation, hvor langt KEjd er i byggeprocessen og tidspunkt for åbning
af Streetmekka og AFUK.

Svar
Vedr: AFUK og Streetmekka
Der blev oprindeligt bevilget en samlet ramme på 40 mio. kr. til byggesagen. Hertil kom tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden på 3 mio.
kr., hvoraf de 800.000 kr. er tilskud til renovering af gården, Enghavevej 82.
Der har undervejs været flere problemer i byggesagen: Forsinket byggestart, vinterforanstaltninger, forlænget byggeperiode, asbestfund og
konstatering af materialet PCB i vinduesfuger. Derfor er der stødt udgifter til sagen, som ikke var indeholdt i det oprindelige budget.
Københavns Ejendomme har i samråd med bestillere og brugere fundet tiltag, som kan reducere byggesagens omkostninger. Der blev afholdt møde med bestillere, brugere og bygherrerådgiver onsdag den
10. februar 2010, hvor tiltagene blev drøftet og vurderet yderligere i
den omtalte kreds. Det er vigtigt for Kultur- og Fritidsforvaltningen, at
brugerne stadig oplever en stor nytteværdi af de nye lokaler og får de
funktionaliteter, de er stillet i forventning.
For at fremskynde AFUKs fraflytning fra deres nuværende adresse på
Kigkurren mest muligt, koncentreres byggeriet p.t. om færdiggørelse

Rådhuset
1599 København V
Telefon
33 66 23 42
Telefax
33 66 70 35

E-mail
klvoll@kff.kk.dk
www.kk.dk

Side 2 af 2
af deres del af projektet. AFUKs lokaler forventes at være færdige 1.
maj 2010.
Idet Streetmekka ikke har samme undervisningsmæssige forpligtigelser, er de indforstået med, at deres lejemål først er klar til indflytning
1. juni 2010.
Tagarbejderne over remiserne, som også omfatter de tidligere lejemål
for Parkering København og Hjemmeplejen, forventes afsluttet 15. juni 2010.

Vedr: renovering af gården Enghavevej 82
Der er valgt en rådgiver til gårdprojektet, som har afholdt nogle workshops og færdiggjort behovsanalysen for alle involverede interessenter
i gården. Det er planen at udbyde projektet i licitation i begyndelsen af
marts 2010. Projektet forventes afsluttet ultimo august 2010.
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