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Hvad søger du til?
Brandsikring af Muserums nye lokale på Absalons Skole
Beskrivelse
Foreningen Muserum har af Absalons Skoles fået stillet skolens bunker til rådighed.
For at kunne benytte bunkeren til foreningens arbejde, skal den brandsikres.
Foreningen Muserum vil derfor meget gerne, med Absalons Skoles samtykke, søge Roskilde
Kommune om 100.000 kr. til at brandsikre lokalet.
Hvilket beløb søger I?
100.000 kr.
Beløbet er
inkl. moms, hvis ansøger selv etablerer faciliteten
Ejerforhold
Roskilde Kommune
Upload bilag
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http://roskilde.dk/node/98199/submission/13426

10-08-2017

Foreningen Muserum vil i samarbejde med Absalons Skole gøre folkeskolens bunker til et
børnemuseum. Bunkeren vil naturligvis stadig kunne benyttes som bunker i nødstilfælde,
men eftersom bunkeren (heldigvis) endnu ikke har været aktuel siden den blev opført i
forbindelse med den kolde krig, vil børnemuseet være en spændende brug af ellers
uudnyttede kvadratmeter.
For at kunne benytte bunkeren til daglig, skal den brandsikres. Det kræver, at der etableres
enten en ny nødudgang fra kælderen - så kælderens fulde ca. 400 m2 kan komme i spil, eller
alternativt en væg med dør i midten af kælderen, så halvdelen af kælderen kan benyttes
efter gældende brandsikrings forskrifter.
Foreningen Muserum vil derfor meget gerne, med Absalons Skoles samtykke, søge Roskilde
Kommune om 100.000 kr. til at etablere en ny nødudgang. Hvis dette beløb ikke kan lade sig
gøre i denne ombæring, vil foreningen meget gerne søge kommunen om 50.000 kr. til at
opføre den brandsikrende væg, så 1. etape af projektet med børnemuseet kan gå igang så
hurtigt som muligt. Begge priser er overslag baseret på estimater fra henholdsvis en
autoriseret lokal murermester og en autoriseret lokal tømrermester.
Hvis I i forbindelse med ansøgningen ønsker en mere dybdegående motivation for projektet
eller et udpenslet tilbud på arbejdet, vil vi naturligvis meget gerne eftersende det!

