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15.        Forberedelse til flytning af VIA NOVA /hjemmeplejen 

Administrationen indstiller, 

flytning af VIA NOVA til nye lokaler til høring 

Sagsfremstilling 

Struer kommune er pt. igang med at gennemgå samtlige kommunale tomme bygninger 
med det formål at rydde op i bygningsmassen herunder anvende de mest egnede byg-
ninger til de kommmunale indsatser og sælge de bygninger som efterfølgende er over-
flødige.  
  
Det betyder at de lokalerne på Farvervej 1, Struer, forventes at blive sat til salg i denne 
eller næste uge. Ved gennemgang egnede bygninger peger administrationen på, at VIA 
NOVA projekterne flyttes til andressen Gimsinglundvej 5. I forbindelse med påtænkt 
flytning har administrationen fremlagt følgende opmærkshedspunkter:  
   

• at brugergrupperne, som i dag er visiteret til VIA NOVA, kan tilbydes de samme 
og eller lige så velfungerende rammer som de nuværende rammer på Farvervej 1 

• at virksomheden er bynært placeret og fortsat giver mulighed for, at ca. 70 bor-
gere kan gå og cykle på arbejde 

• at der er taget højde for god tilgængelig i de fysiske rammer, og man kan tilgo-
dese behovet for borgere med nedsat fysisk og psykisk funktion 

• at borgere, personale og handicapråd inddrages så tidligt som muligt i processen 
og derved får indflydelse i den videre proces 

• at de nuværende projekter i VIA NOVA med produktionskrav og undervisning kan 
forsætte uændret.  

  
Administrationen og repræsentanter fra VIA NOVA har beset og vurderet en permanent 
flytning til adressen Gimsinglundvej 5 og har følgende kommentarer: 
  

• at lokalerne på alle områder kan tilgodese borgernes særlige behov for gode og 
handicapvenlige, fysiske rammer med niveaufri adgang, brede gangarealer og et 
handicaptoilet, omklædning ligesom undervisningslokaler og kontorfaciliteter er 
velegnede.  

• at lokalerne kan blive meget velegnede, når vi taler om opretholdelse af produk-
tionen, som kræver lagerplads og rummelig værkstedshal. Værkstedshallen på 
Gimsinglundvej er indrettet til mindre industri med betongulv og port med direkte 
adgang til værkstedshallen. Der skal etableres udsugning for at flytte produktio-
nen, og det skal undersøges, om det vi har i dag kan flytte med. Der er således 
tale om få meromkostninger, før stedet kan rumme den produktion, der i dag fo-
regår på VIA NOVA. 

• at Gimsinglundvej ejes af Struer Kommune, og det betyder, at beregningen er 
som nuværende vilkår på Farvervej 1 og derfor ikke forbundet med merudgifter 
til husleje.  

• at de samlede m2 på Gimsinglundvej er lidt størrre og bedre renoveret end de 
nuværende m2 på Farvervej 1.  

• at der er ny-renoverede omklædningsfaciliteter på Gimsinglunvej, og dette ses 
som en vigtig kvalitet i forhold til nuværede lokaler.  
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Beslutning 

Følgende høringssvar sendes til videre behandling: 
------- 
Høringssvar 
  
”Handicaprådet har ingen forbehold i forhold til flytning af VIA NOVA til anden 
bygning. 
Rådet finder at kommede bygning er en forbedring og Rådet er orienteret om 
muligheder og udfordringer, som kan og vil blive løst således, at projekter og 
produktion kan fortsætte uændret i andre, nyere og bedre bygninger” 
  
Handicaprådet Struer Kommune 

Bilag 

• Tegninger Gimsinglundvej 5 
• Nuværende indsatser på VIA NOVA  

  

27.00.00-G01-111-16 

16.        Evt. 

Administrationen indstiller, 

til orientering fra medlemmer 

Beslutning 

Der orienteres om at dagtilbudet Dyrefryd er brændt og at der vil blive fundet andre eg-
nede lokaler til projektet. 
Endvidere blev det aftalt at sende en forespørgsel til Direktør Jørgen Jensen og center-
chef Jørn Ladekjær vedr midlertidige p pladser 
  
 

file://671file02/brugere$/susannest/SBSYS/Drift/Temp/susannest/Dagsorden/Bilag/Punkt_15_Bilag_1_Tegninger_Gimsinglundvej_5.pdf
file://671file02/brugere$/susannest/SBSYS/Drift/Temp/susannest/Dagsorden/Bilag/Punkt_15_Bilag_2_Nuvaerende_indsatser_paa_VIA_NOVA.pdf
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