Forslag til GF i HF Sønderbro 2022: Godkendelse af budget for opsætning af automatisk pullert
Vi håber, at alle på gf vil se positivt på forslaget om
dækning af de fulde udgifter til en pullert. Vi vil
nemlig gerne kunne bevare vores dejlige
kolonihaveområde, nogenlunde som det er nu.
Byen er kommet mærkbart tættere på - og det er
ønsket om (gratis) parkeringspladser også. Vi har
oplevet stigende trafik med Amarminoen. Og der
er flere aktiviteter på vej på vores side af
havnefronten - igen uden etablering af relevante
parkeringspladser.
Man kan kun frygte strømmen af uvedkommende
biler: De, der troede, de kunne køre igennem for
at komme ned til vandet; de der vil parkere; og

desværre også de som" bare lige” vil tjekke vores
huse og haver ud.
Siden den overvældende opbakning til en
automatisk afspærring på sidste gf har
Sikkerhedsgruppen indhentet tilbud, er gået i gang
med at søge tilladelser og - ikke mindst - har
dannet os et overblik over de samlede udgifter.
I det viste budget er trækning af strøm en meget
stor post. Den endelige pris på strøm vil afhænge
meget af placeringen af pullerten og kan muligvis
blive lavere.
Vi oplyser nærmere på gf.

Budget
Godkendt på gf 2021
Pullert (fuldautomatisk hydraulisk pullert, levering, montering,
styrepanel til adgangskontrol, styreskab, rødt/grønt LED lys,
nøgleafbryder, adgangssystem til mobil/fjernbetjening/kode med
10 års fri data samt nøgleboks til brandvæsen)
Øvrige etableringsudgifter (der anmodes om på gf 2022)
Ekstra stærke LED lys, som lyser i begge retninger
Overvågningskamera ved pullert
Etablering af strøm til pullert (kabel (3 x 2,5¤), målerskab, tavle m
HPFI, forsyning til pullert)
Gravearbejde til strøm
Tilslutningsbidrag til Radius
Afspærring i rabat m sten
Tilladelser fra kommunen
Bortskaffelse af jord
Etablering af adgang for leverandører, hjemmepleje, renovation
Skiltning, indkøb & opsætning
Uforudsete omkostninger
ETABLERINGSUDGIFTER i alt, der skal godkendes af gf 2022

pris m moms Note
112.000 Tilbud fra Rhino
Services

2.500 Ud fra tilbud
12.500 Ud fra tilbud
34.600 Anslået ud fra tilbud
fra W. Johansen
82.000 Anslået
2.500 Anslået
3.000 Anslået
2.000 Anslået
2.500 Anslået
3.000 Anslået
10.000 Anslået
26.660 10%
181.260

Såfremt gf godkender budgettet, påtager Sikkerhedsgruppen sig gerne det videre arbejde med indhentning
af endelige tilbud og tilladelser samt projektstyring af etableringen og opbygning af adgangssystemet, alt
sammen i tæt dialog med bestyrelsen.
HF Sønderbro Sikkerhedsgruppe: Helle Jonassen, have 234; Sys Høimark, have 174; Erik Hansen, have 174;
Bente Faurby, have 245; Helle Schaumburg-Müller, have 17

