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Følgegruppeinformation – Ny Idrætsby i Espergærde Kære alle
Hermed en opfølgning på sidste nyhedsmail, som jeg sendte ud i sidste halvdel af
januar måned.
Måske har i ses lidt omtale i dagspressen, måske har i hørt lidt fra forskellig side.
Vi har været så heldige, at få tilsagn om økonomisk støtte på 8 mio. kr. til projektet
fra Lokale & Anlægs Fonden. Denne udmelding kom i 2. uge af februar måned. Det
er jo dejligt allerede nu, at have viden om at vi nu kan projektere og bygge for ca.
49 mio. kr. Jeg vedlægger den aktuelle pressemeddelelse fra Fonden.
Resultatet af den politiske proces er, at projektforslag for ny Idrætsby blev
vedtaget med et overvejende flertal for. Projektet blev drøftet i Sundheds-, Idræts, og Fritidsudvalget den 11. februar, i Økonomiudvalget den 22. februar og i
Byrådet den 29. februar.
Den overvejende bekymring har været omklædningsfaciliteterne, som man i partiet
Venstre mener ikke er tilstrækkelige. Dette er taget med som en bemærkning i
referaterne af de politiske møder. Jeg vedlægger det samlede referat af møderne.
I hovedprojekteringen, som netop er påbegyndt vil vi set på mulighederne for at
opfylde ønskerne om flere omklædningsrum, så også denne gruppe kan være fuldt
tilfredse med projektet.
Vi har desuden sendt projektforslaget til høring i Handikaprådet og i Ældrerådet. De
får hermed muligheden for at give et skriftligt høringssvar til projektet.
I udgangspunktet er der i projekteringen tænkt på, at vi skal sikre adgang for alle
brugergrupper, herunder også ældre og handikappede.
Sideløbende er der gennemført et udbud af rådgivning for hovedprojektering og
projektopfølgning i udførelsen. Her modtog Helsingør kommune tilbud fra 2
rådgivergrupper, hvoraf vi har valgt det økonomisk mest fordelagtige tilbud.
Evalueringen af tilbud foregik anonymt, så valget kunne ske så fair som muligt.
Den vindende rådgiver viste sig at være samme totalrådgivergruppe, som vi har
haft i tidligere fase, - nemlig Elkjær & Ebbeskov i samarbejde med NOVA5
arkitekter, Lemming & Eriksson ingeniører og GHB Landskabsarkitekter.
Den mere detaljerede projektering er nu gået i gang og vi påtænker at udbyde en
række entrepriser efter sommerferien – efter planen ultimo august – primo
september måned.
Jeg påtænker at informere jer om sagen undervejs i denne form, når der er
væsentlige forhold at fortælle om i projektet.
De allerbedste forårshilsner fra Annie Højriis.
SE oplistning af vedhæftede dokumenter side 2

Denne information er udsendt i outlook og er vedhæftet


Pressemeddelelse fra Lokale & Anlægs Fonden á



4 artikler - Frederiksborg Amtsavis og Helsingør Dagblad



Referat af politisk behandling af projektforslag for Idrætsbyen.
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FØLGEGRUPPE

REPRÆSENTANTER

Espergærde Gymnasium

Idrætslærer Troels Jakobsen
Ole Jensen

Helsingør Talent og Elite

Anja Heiner Møller

EIF hovedafdeling

Keld Fritzbøger

EIF Gymnastik

Kitt Montell og Dorthe Kristoffersen

Klatreklub Nordsjælland

Michel Gutierrez Aaby

Idrætsrådet

Frank Jensen

Løbeklubben Puls 3060

Henrik Bo Larsen og Thomas Hvidt

Squash Øresund + Helsingør Squash

Thomas Allin og Eva Gallati Christensen

EIF Badminton

Jan Hestbæk og Jørgen Knudsen

EIF Håndbold

Morten Olsen

EIF Basket

Torben Boye Hansen

EIF Tennis

Birgitte Gullaksen

EIF Fodbold

Tom Pedersen

Espergærde skolerne

Morten Sylvest

Tibberupskolen

Rasmus Hakmann

Mørdrupskolen

Jesper Carlsen

ARBEJDSGRUPPE

REPRÆSENTANTER

Driftsansvarlig for idrætshallerne,
Helsingør Idrætspark

Hans Henrik Schmidt

Pedel, Espergærde Gymnasium

Ole Jensen

Konstruktør, drift kultur &
idrætsområdet

Bjarne Johansen

Installatør, Ventilation mv.

Tom Hansen

Maskinmester

Michael Biro

Bygningsarkitekt

Morten Holm

Byggesagsbehandler, TMK

Vladimir Matkovic

Trafikplanlægger, TMK

Carina Botoft

Kommunikation

Danny Claes Nørskov
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