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Vindende fagentreprenører på anlægsprojektet:
Nyt Rehabiliteringscenter i Kerteminde Kommune
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde
29.junil 2016

Siden april 2015, hvor RUM Arkitekter vandt totalrådgivningskonkurrencen om et nyt rehabiliteringscenter i Kerteminde Kommune, er der
blevet arbejdet på højtryk på at få deltaljeret og udformet et færdigt hovedprojekt, som i marts 2016 blev udbudt i fagentrepriser.
Det åbne og inviterende byggeri skal opføres på Toften 600 i Munkebo i det kuperede landskab med storslået udsigt over Noret.
Rammerne er designet ud fra nyeste viden om sundhed og forebyggelse, som i tæt samspil med de smukke omgivelser, skaber et
flagskib for helende arkitektur. Første spadestik tages ultimo oktober 2016 og det nye center forventes at stå færdigt ultimo 2017.

De vindende fagentreprenører er:
Nedrivningsentreprisen:
Råhusentreprisen:
Tømrerentreprisen:
Tagentreprisen:
Gulventreprisen:
VVS-entreprisen:
Ventilationsentreprisen:
El-entreprisen:
Malerentreprisen:
Loftliftsentreprisen:

P. Olesen & Sønner A/S
Entreprenør Ekspressen ApS
Triers Tømrer & Snedker ApS
Phønix Tag Fyn A/S
LH-Gulve A/S
VVS Ekspressen ApS
Kemp & Lauritzen A/S
AllTek ApS
Malergruppen A/S
Guldmann A/S

Udskydelse af tidsplanen
Den markedsmæssige udvikling og opsving i byggebranchen (hvilket bl.a. ses på byggeaktiviteten i Odense) har betydet, at levering af
betonelementer til byggeriet på Toften 600 i Munkebo ikke kunne ske efter den oprindelige tidsplan. Byggestarten var oprindeligt planlagt
i maj 2016, men den ualmindeligt lange leveringstid på betonelementer har affødt en udskydelse af byggestarten, som nu er fastsat til
oktober 2016.

Byggegrunden står klar
Det nye rehabiliteringscenter er planlagt opført på den vestlige del af matriklen, der tidligere rummede Munkebo Skole, afd. Toften.
Nedrivningen af 2 eksisterende skolebygninger på Toften 600 blev igangsat i januar 2016 og færdigmeldt i marts 2016. Byggegrunden er
således klar til, at entreprenørmaskiner og håndværkere indtager byggepladsen i oktober 2016.

Udtalelse fra Marianne Machon, formand for social- og sundhedsudvalget i Kerteminde Kommune:
”Som formand for Social og Sundhedsudvalget ser jeg frem til samarbejdet med entreprenørerne og til igangsætning af det længe
ventede byggeri.
Rehabiliteringscenteret skal skabe de bedst mulige rammer for, at Kerteminde Kommune kan tilbyde døgnrehabiliteringspladser.
Det nye center vil imødekomme det stigende behov for rehabiliteringspladser primært til borgere der udskrives efter sygehusindlæggelse.
Målet er, at borgerne i videst muligt omfang vil kunne opleve et meningsfuldt liv og derigennem en øget livskvalitet.”

Information om arkitektur og bygningsdesign kan findes på www.rumarkitektur.dk

Ydereligere oplysninger til pressemeddelelsen fås ved:
Formand for social- og sundhedsudvalget Marianne Machon, tlf. 2165 6087
Sundheds- og Rehabiliteringschef Bente Fournaise, tlf. 6515 1052
Projektleder Signe Bech Skibsted, tlf. 6515 1471

