Lemvig Sundhedshus
NYHEDSBREV #4 - SEPTEMBER 2020
Hermed fjerde nyhedsbrev om opbygningen af Lemvig Sundhedshus. I nyhedsbrevet kan du læse om:
•
•

Kommunal merbevilling på 9 mio. kr.
Status på den kommunale byggeproces for nybyg

Kommunal merbevilling på 9 mio. kr.
Endnu en milepæl er nået, denne gang for den kommunale del af Lemvig Sundhedshus.
Kommunalbestyrelsen godkendte d. 25. august 2020 en ekstrabevilling til de kommunale funktioner i
det kommende Lemvig Sundhedshus på 9 mio. kr. Det betyder, at den samlede kommunale
anlægsbevilling til sundhedshuset i alt er 26 mio. kr.
Udvidelsen af budgettet er blevet muligt, fordi regeringen har givet kommuner adgang til en
fremskydning af anlægsinvesteringer i forlængelse af corona-situationen.
Med ekstrabevillingen bliver det blandt andet muligt at skabe plads til den kommunale sygepleje og
hjemmepleje i Lemvigområdet som en del af en kommunal tilbygning.
Dermed vil følgende kommunale funktioner kunne findes i Lemvig Sundhedshus:
• Træningsafdelingen
• Sundhedsfremme og Forebyggelse
• Kommunal sygepleje og hjemmepleje i Lemvigområdet
• Hørepædagog
• Sårklinik
• Overvægtsklinik
• Hjerterehabilitering
• Alkohol- og Misbrugsbehandling
• Frivillige sundhedsinitiativer
• Fleksibel adgang til lokaler fra bl.a. sundhedsplejen, jobcenter, Handicap & Psykiatri med flere

Status på den kommunale byggeproces for nybyg
I løbet af foråret er den tidligere køkkenbygning fra det eksisterende sygehus blevet revet ned, og
dermed er der gjort plads til, at Lemvig Kommune nu kan starte projektering af en ny kommunal
tilbygning i samarbejde med det lokale arkitektfirma Vilsbøl & Poulsen.
Vi glæder os til at gå i gang med den detaljerede planlægning af byggeriet og skabe muligheder for de
kommunale funktioner, som skal være i Lemvig Sundhedshus.
Projekteringen forløber hen over sensommer og efterår 2020 og licitation og kontrakter skal være på
plads inden udgangen af 2020. Byggeriet vil foregå i 2021.
Vi glæder os på vegne af borgere i Lemvig Kommune og til samarbejdet om at skabe sundhedstilbud i
disse nye rammer.

Set fra Østerbjerg.
Nedrivning af den
tidligere køkkenfløj er
næsten afsluttet.
Forår 2020

Grunden står klar til
opførsel af en ny
kommunal bygning.
Facaden på den
eksisterende bygning
renoveres der hvor
den var forbundet
med den tidligere
køkkenfløj
Informationsbreve udarbejdes løbende. Spørgsmål til ovenstående kan rettes til sundhedschef i Lemvig kommune
Pernille Kloster Aalund på mail: pernille.kloster.aalund@lemvig.dk

