Februar 2020

NYHEDSBREV FEBRUAR 2020 – LEMVIG SUNDHEDSHUS
Kære brugere i Lemvig Sundhedshus.
Som I efterhånden nok har bemærket, er ombygningen til Lemvig Sundhedshus så
småt gået i gang. Entreprisen foretages af Spjald Entreprenørforretning A/S.
I nyhedsbrevet gives en overordnet tidsplan for nedrivning af bygning 6a og 6b
(køkkenfløjen) samt den forestående renovering.
Nedrivning af køkkenfløj - Hovedtidsplanen for 2020
 Uge 6-10: Indvendig Miljøsanering af bygningen
 Uge 10-16: Nedrivning af bygningen
 Uge 17-22: Opsætning/renovering af gavlen mod bygning
Mandag den 3. februar påbegyndte nedrivning af bygning 6a og 6b (den gamle
køkkenfløj). I den forbindelse vil Kapelvej være spærret fra mandag den 3. februar til
ultimo maj. Derudover blev der opsat et hegn med skiltningen "ADGANG FORBUDT"
(ved indkørslen ved Østerbjerg og ved læmuren mod syd) med aflåste porte. Dette er
af sikkerhedsmæssige årsager og skal sikre, at bygningen totalafspærres døgnet rundt
under miljøsaneringen.
Lemvig Kommune køber grunden hvor den gamle køkkenfløj bliver revet ned, for at
opføre nye faciliteter til træning og sundhedsskole. Projektet er under udarbejdelse.
Mandag den 9. marts vil der blive afspærret på pladsen syd for bygning 5. Her vil
der også blive opsat et hegn i haven (øst for stilfigur og S14). Plantekasser, stålborde
mv. flyttes vest for hegnet. Dertil vil der blive lagt køreplader på græsset og træerne
langs bygningen vil blive fjernet. De 2 store træer, det lille æbletræ og kunststenen i
plænen vil ikke blive berørt af nedrivningen.
Onsdag den 1. april vil parkeringsarealet for enden af den store græsplæne blive
spærret og der vil forekomme støj og kørsel med lastbiler i forbindelse med
nedbrydningen. De læger som har egen p-plads i dette område, vil blive tilbudt en
anden p-plads permanent, idet parkeringsarealet er solgt til Lemvig Kommune fra den
1. maj 2020.
April/maj påbegyndes ombygningen i stueplan omkring Røntgen Afdelingen og det
gamle Nordic Medicare.
Ultimo juni påbegyndes renoveringen af kommunens lokaler på plan 3 i bygning 2,
og plan 3 bygning 1 i august.
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Uge 34-35 vil elevatoren ved hovedindgangen blive renoveret
Uge 38-40 vil elevator i ambulanceport blive udskiftet.
Der vil sideløbende med renovering/ombygning blive udskiftet vandrør i de fleste af
bygningerne. Dette sker samtidig med at alle afdelinger har deres normale
arbejdsgange i bygningen. Vi håber på forståelse og overbærenhed med de gener
som det vil medføre. Sengestuerne i neurocenter S14 i bygning 11 vil dog ikke blive
nævneværdigt berørt.
For at dæmpe støvet under saneringen og nedbrydningen, vil der blive sørget for
vand, der skal bidrage til at dæmpe det støv der kommer. For at mindske yderligere
støv- og støjgener, vil nedbrydningen af materialerne ikke ske på pladsen, men vil i
stedet køres væk og blive knust udenfor byen.
I vil fremadrettet også kunne opleve aktivitet i villaen Vænget 8, da huset vil blive
brugt af håndværkere og nedrivningsfolk i den periode hvor arbejdet står på.
Vi forventer, at alle ombygninger vil stå færdig inden udgangen af december, og at
flere af de forskellige afdelinger vil være flyttet ind før.

2

