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Samlet investeringsoversigt (skattefinansieret område; ekskl. jordforsyning)
2017-priser (1.000 kr.)

2017

2018

2019

2020

Grundkapitalindskud til almene boliger

3.000

2.000

3.000

4.000

Nedrivning og forberedende arbejder i Dommerparken i
Hammel

7.300

8.200

8.600

8.500

Nedrivningspulje

400

400

400

400

Planrelaterede opgaver

600

400

400

400

Koordineret vandindvindings- og byplanlægning

400

500

Byudviklingsinitiativer i Hadsten og Hinnerup

500

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget i alt

12.200

11.500

12.400

13.300

2017-priser (1.000 kr.)

2017

2018

2019

2020

Teknik- og Miljøudvalget
Revision af vandløbsregulativer

600

Indsatsplaner til drikkevandsbeskyttelse

360

360

Udmøntning af klimaplan

750

500

500

500

Vedligeholdelse af asfaltbelægninger

4.500

5.964

9.150

13.950

Infrastrukturfond

2.000

2.000

4.000

6.000

750

500

750

750

Projekter afledt af Cykelplan 2015

2.500

1.000

2.000

2.500

Projekter afledt af Trafiksikkerhedsplanen

2.500

1.000

2.000

2.500

Renovering af broer

1.440

1.000

1.440

1.440

800

600

800

800

300

300

300

150

150

150

2.000

2.000

2.000

Investering i nyt vintermateriel

Renovering af fortove
ESCO på vejbelysning

3.473

Vejharmonisering

3.500

Rekreativ bearbejdning af tekniske anlæg

300

Forskønnelse af broen over Gudenåen i Ulstrup

1.950

Særlige planlægningstiltag i centerbyerne

150

Energibank
Kloakseparering, kommunale bygninger i Ulstrup

105

Etablering af parkeringspladser ved ny hal i Hadsten

1.000

1.000

Pulje til genopretning, ombygning og renovering indenfor
ejendomsområdet

7.000

9.000

13.150

20.475

Etablering og renovering af ventilationsanlæg

6.160

4.500

4.100

4.460

Udskiftning af tag og etablering af ventilationsanlæg på
Rønbækskolen

3.000

19.000

5.000

Pulje til indeklimaforbedringer i kommunale bygninger

2.000

1.000

1.000

Nedrivning af kommunale bygninger

1.000

Fodringsplads ved Naturværket

250
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2017-priser (1.000 kr.)

2017

Høring om kollektiv trafik

2018

2019

2020

46.188

49.874

46.340

57.825

2017

2018

2019

2020

1.000

1.000

2.000

2.000

250

250

250

250

1.000

1.000

1.500

1.500

100

Teknik- og miljøudvalget i alt
2017-priser (1.000 kr.)
Børne- og Skoleudvalget
Opgradering af faglokaler på skoleområdet
Pædagogisk IT - Nyindkøb af udstyr i skole og dagtilbud
Pulje til vedligeholdelse af legepladser m.m. i skoler og
daginstitutioner
Oprettelse af vuggestuepladser i Voldum Børnehave

560

Etablering af førskoletilbud på Haldum-Hinnerup Skolen
og Rønbækskolen

300

Bygningsrenovering og tilbygning til Bakkehuset på Præstemarkskolen
Opgradering af lokaler til ungdomsklub og fritidscenter
på Gården i Hammel

6.818
500

Opførelse af ungdomsklub og fritidscenter i nærheden af
Hadsten Skole
Børne- og skoleudvalget i alt
2017-priser (1.000 kr.)

4.159
10.428

2.250

7.909

3.750

2017

2018

2019

2020

800

800

1.000

1.000

8.496

7.026

6.751

25

500

750

750

400

500

500

14.431

12.826

9.001

2.275

2017

2018

2019

2020

200

100

200

200

1.500

1.500

300

500

Social- og Sundhedsudvalget
Løbende renovering og vedligeholdelse, ældreområdet
Nyt plejecenter i Hammel
P-pladser ved plejecenter Hinneruplund og Sundhedscenter Hadsten

780

Løbende renoveringer og vedligeholdelse, Handicap og
Psykiatri

500

Etablering af sundhedscenter i Ulstrup

1.150

Etablering af sundhedscenter i Hinnerup

4.100

Renovering og vedligeholdelse af klinikker og tandlægeudstyr
Etablering af CO2-køle-/frostanlæg hos Favrskov Mad
Social- og sundhedsudvalget i alt
2017-priser (1.000 kr.)

500
2.205

Kultur- og Fritidsudvalget
Anlæg i landsbyerne
Etablering af fodboldbaner
Forbedring og udvikling af de kommunale haller

500

Initiativer i forlængelse af friluftsstrategien

500

Tilskud til Landsbytræf i forbindelse med Aarhus 2017

100
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2017-priser (1.000 kr.)
Mindre anlægsprojekter inden for fritids- og idrætsområdet
Kultur- og fritidsudvalget i alt
Favrskov Kommune i alt

2017

2018

2019

2020

150

150

150

150

1.450

2.050

2.350

850

84.697

78.500

78.000

78.000

Økonomiudvalget
Grundkapitalindskud til almene boliger
I 2017 afsættes en pulje på 3 mio. kr. til grundkapitalindskud i forbindelse med støttet boligbyggeri. Beløbet svarer til ca. 18 boliger ved et kommunalt indskud på 10% af grundkapitalen.
Nedrivning og forberedende arbejde i Dommerparken i Hammel
Byrådet godkendte 24. juni 2014 ’Masterplan for byomdannelsesområdet i Hammel’ samt
’Program for områdefornyelse i den centrale del af Hammel’. Til grund for budgettet ligger
områdefornyelsens program, der indeholder aktiviteter og anlæg, der er støtteberettiget efter Byfornyelsesloven, dvs. torve, pladser, opholdsarealer m.v., kulturelle og særlige boligsociale foranstaltninger, særlige trafikale foranstaltninger samt planlægning og borgerinddragelse. Rådighedsbeløbet i 2017 er afsat til at påbegynde etape 1, der er beskrevet i
Masterplanen.
Nedrivningspulje
Puljen har til formål at medvirke til fjernelse eller istandsættelse af skæmmende bygninger
i Favrskov Kommunes landsbyer og landdistrikter og suppleres med statslige byfornyelsesmidler. Midler fra puljen fordeles af Økonomiudvalget efter ansøgning fra borgere m.fl.
eller efter kortlægning af ubeboede og forfaldne ejendomme. Der kan søges støtte til nedrivning af visse boliger, private erhvervsbygninger, istandsættelse af forsamlingshuse o.l.,
fjernelse af skrot og affald på boligejendomme og kommunalt opkøb med henblik på nedrivning eller istandsættelse. Ansøgninger vedrørende forsamlingshuse behandles både i
Landsbyrådet og Økonomiudvalget.
Planrelaterede opgaver
Af centrale opgaver i 2017 kan nævnes planstrategien ”Fremtidens Favrskov – 2030” og
Kommuneplan 17. Af andre opgaver kan nævnes indsatser omfattende skitsering og lokalplanlægning af udvalgte områder, herunder Søften og Hinnerup. Også projekter i tilknytning til Klimatilpasningsplanen vil kunne blive aktuelle, herunder fx løsninger til lokal afledning af regnvand (LAR) med lignende behov for skitsering og særlig planlægning.
Koordineret vandindvindings- og byplanlægning
Med forslaget kan der ansættes en projektmedarbejder i 2 år, der kan arbejde målrettet
med at skabe de ønskede byudviklingsmuligheder, samtidig med at drikkevandsressourcen beskyttes, både i eksisterende vandforsyningsanlæg og i nye kildepladser.
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Byudviklingsinitiativer i Hadsten og Hinnerup
Der afsættes 500.000 kr. i 2017 til udarbejdelse af oplæg, der kan udvikle og indrette afgrænsede byområder i Hadsten og Hinnerup midtbyer.

Teknik- og miljøudvalget
Revision af vandløbsregulativer
Vandløbsregulativer udgør rets- og administrationsgrundlaget for de enkelte kommunale
vandløb. Det indeholder en redegørelse om konsekvenserne af regulativet samt bestemmelser om vandløbets fysiske tilstand, vandføringsevne og den vedligeholdelse (skæring
af vandplanter og fjernelse af aflejringer), som kommunerne er forpligtet til at udføre. Revisionen vil endvidere indeholde stillingtagen til de enkelte vandløbs klassifikation som offentligt vandløb. I 2015 er der påbegyndt opmåling af vandløbene samt ansat en projektleder i en midlertidig 3-årig stilling til opgaven, der afsluttes i 2017.
Indsatsplaner til drikkevandsbeskyttelse
Anlægsmidlerne skal anvendes til udarbejdelse af indsatsplaner til drikkevandsbeskyttelse
indenfor Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) samt omkring vandværksboringer. For at sikre rent grundvand nu og fremover skal der udarbejdes indsatsplaner til beskyttelse af drikkevandet jf. Vandforsyningsloven. Opgaven er lovbundet og sker på grundlag af den grundvandskortlægning, som udføres af Naturstyrelsen.
Udmøntning af klimaplan
Der er afsat 750.000 kr. i 2017 til fortsættelse af tiltagene, der er beskrevet i klimaplanens
projektkatalog. Projektkataloget indeholder tiltag, der blandt andet skal være med til at
nedbringe borgernes og virksomhedernes CO2 udledning i Favrskov Kommune. Projektkataloget gælder for årene 2016–2017.
Vedligeholdelse af asfaltbelægninger
Puljen anvendes til vejvedligeholdelse og udlægning af nye belægninger på eksisterende
veje. En rapport udarbejdet af Vejdirektoratet viser, at den nuværende vedligeholdelsesstand på kommunens veje i gennemsnit er acceptabel. Der er afsat samlet 18 mio. kr. på
anlægs- og driftsbudgettet i 2017 til vedligehold af asfaltbelægninger.
Infrastrukturfond
Vejplan 2012 og Trafikhandleplan 2016 giver et overblik over de steder i kommunen, hvor
der i fremtiden kan forventes behov for etablering af nye veje, udbygning af eksisterende
veje eller bedre vejforbindelser. I 2017 er der afsat 2 mio. kr. Herudover er der opsparet 6
mio. kr. fra tidligere år til større vejprojekter i overensstemmelse med prioriteringen i vejplanen. Vejplanen kan både pege på udvidelser og forbedringer samt opklassificering i
henhold til vejplanens model.
Investering i nyt vintermateriel
Favrskov kommunes vintermateriel – saltspredere og sneplove – ejes af Favrskov kommune. Der er indgået kontrakter med eksterne leverandører om udførelse af vintertjeneste,
og de eksterne leverandører benytter Favrskov kommunes vintermateriel til opgaven. For
at opnå en sikker drift, minimere saltforbruget og minimere vedligeholdelsesudgifterne,
skal vintermateriellet løbende udskiftes, efterhånden som det bliver slidt.
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Projekter afledt af cykelstiplan 2015
Teknik og Kultur har i 2015 udarbejdet en cykelplan for Favrskov Kommune. I forlængelse
af Cykelplan 2015 har Teknik og Kultur udarbejdet en samlet Trafikhandleplan 2016 med
forslag til anlægsprojekter inden for trafikområdet. I trafikhandleplanen oplistes cykelstiprojekter, vejprojekter og trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge. Ved at gennemføre
indsatserne beskrevet i Cykelplan 2015, vil det blive muligt for flere borgere at benytte cyklen i den daglige transport og til rekreative oplevelser. Der er afsat 2,5 mio. kr. i 2017 til
projekter i cykelstiplanen.
Projekter afledt af trafiksikkerhedsplanen
Byrådet har i maj 2014 godkendt en revideret Trafiksikkerhedsplan med en ambitiøs målsætning for trafiksikkerhedsarbejdet. I forlængelse af trafiksikkerhedsplanen har Teknik og
Kultur udarbejdet en samlet Trafikhandleplan 2016 med forslag til anlægsprojekter inden
for trafikområdet. I trafikhandleplanen oplistes cykelstiprojekter, vejprojekter og trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge. Der er afsat 2,5 mio. kr. i 2017 til gennemførelse
af trafiksikkerhedsprojekter.
Renovering af broer
For at opretholde den kapital, der er bundet i broer og bygværker, og for at sikre, at broerne ikke nedbrydes af skader, afsættes der i 2017 1,44 mio. kr. til brovedligeholdelse.
Renovering af fortove
Der er fortove i kommunen med erstatningspådragende opkanter på mere end 2 cm, store
ujævnheder eller nedslidt belægning. Fortovene trænger til at blive lagt om eller fornyet.
En stigende befolkningsgruppe er ældre og gangbesværet på forskellig måde. Det stiller
større krav til fortove, pladser og gangbaner. Tilgængelighed for alle er en målsætning,
som Favrskov Kommune gerne vil prioritere.
ESCO på vejbelysning
Byrådet har i marts 2014 vedtaget, at en stor del af kommunens vejbelysningsanlæg skal
udskiftes i 2015-17. Det afsatte budget på 3,473 mio. kr. i 2017 skal finansiere udskiftningen af de sidste master og armaturer. Derefter er alle armaturer med glødepærer udskiftet
til mere energivenlige varianter. Dette giver en el-besparelse på ca. 2 mio. kr. årligt.
Vejharmonisering
Byrådet vedtog i januar 2013, at serviceniveauet for vejene i Favrskov Kommune skulle
harmoniseres. Der er omkring 80 km offentlig vej i Favrskov Kommune, der primært betjener enkelte ejendomme eller boligveje. Der skal ske en omklassificering af disse veje, hvis
serviceniveauet skal svare til de områder, hvor vedligeholdelsen af tilsvarende veje allerede nu varetages af borgerne selv. Samtidig omklassificeres omkring 4 km private veje til
offentlige vej for at sikre harmonisering. Det afsatte budget skal sikre, at de pågældende
veje har en fornuftig vedligeholdelsesstand inden overdragelse til beboerne på vejen.
Rekreativ bearbejdning af tekniske anlæg
Der afsættes et årligt beløb til særlige rekreative tiltag i forbindelse med tekniske anlægsarbejder, primært udført af Favrskov Forsyning. Projektet er aktualiseret af de stadig flere
og større regnvandsbassiner, der etableres i.f.m. anlæg af nye byområder til bolig- og erhvervsformål. Anlæggene etableres i ubebyggede, grønne områder, og det går ud over de
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rekreative anvendelsesmuligheder, hvis bassinerne indhegnes og de grønne områder gøres utilgængelige for borgerne.
Forskønnelse af broen over Gudenåen i Ulstrup
Broen over Gudenåen i Ulstrup skal etableres med åbent stålautoværn til erstatning for det
eksisterende beton-autoværn.
Særlige planlægningstiltag i centerbyerne
I de større centerbyer er der behov for en samlet planmæssig behandling af de udfordringer og muligheder, der er opstået gennem de senere år. Anlægsprojektet omhandler fortsættelse af de igangsatte initiativer omhandlende helhedsplanlægning i Thorsø, Søften og
Foldby-Norring. Derudover skal der arbejdes på helhedsplanlægning for Lading og Laurbjerg i 2017.
Energibank
Projektet vedrører gennemførelse af energibesparende tiltag på kommunens bygninger og
er møntet på en fortsættelse af det planlagte arbejde med at opnå energibesparelser. Den
løbende energimærkning forventes at medføre nye energibesparende tiltag med afledte
driftsbesparelser. Der er afsat 2,0 mio. kr. årligt fra 2018.
Kloakseparering, kommunale bygninger i Ulstrup
Byrådet har vedtaget, at kloaknettet i Ulstrup skal separeres i henholdsvis spilde -og regnvand, og dermed pålagt de berørte lodsejere at separere spildevandet på egen grund. I
2017 skal der kloaksepareres på Daubjergvej 3 (Spejderhytte) og pavillonbygningerne på
Skolevej 1A.
Parkeringspladser ved ny hal i Hadsten
Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2015-18, at etablering af parkeringspladser til almindeligt halbyggeri afholdes udenfor budgettet til opførelse af hallerne. Ansatte og forældre ved Hadsten Skole samt brugere af Vestjysk Bank Arena vil få bedre parkeringsmuligheder. Der er afsat 1 mio. kr. i henholdsvis 2017 og 2018.
Pulje til genopretning, ombygning og renovering af kommunale bygninger
Der er i 2017 samlet afsat 12 mio. kr. på drift- og anlægsbudgettet til genopretning af bygninger. Puljen skal anvendes til at gennemføre større vedligeholdelsesopgaver på de kommunale bygninger. Udover renovering og udskiftning af blandt andet klimaskærm og installationer, kan puljen anvendes til renovering og forbedring af udearealer ved institutionerne.
I 2017 har blandt andet tagudskiftning og tagrenovering flere steder, diverse vinduesudskiftninger og strømpeforing af kloak på Hadsten Skole høj prioritet. Puljen skal ses som et
supplement til driftsbudgettet til de almindelige vedligeholdelsesopgaver.
Etablering og renovering af ventilationsanlæg
Ved at etablere ventilationsanlæg på skolerne kan man med et bedre indeklima medvirke
til et bedre læringsmiljø. Med det afsatte budget i 2017-20 er der finansiering til etablering
af ventilationsanlæg på Ulstrup Skole, Bavnehøjskolen og Lilleåskolen. Der opstartes udbud af opgaven på Bavnehøjskolen og Lilleåskolen i 2017.
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Udskiftning af tag og etablering af ventilationsanlæg på Rønbækskolen
Der er samlet afsat 27 mio. kr. til renovering af Rønbækskolen i årene 2017-19. Renoveringen omfatter udskiftning og efterisolering af tag og udhæng. Herudover vil der blive
etableret ventilationsanlæg til forbedring af indeklimaet.
Pulje til indeklimaforbedringer i kommunale bygninger
Der afsættes i 2017 en pulje på 2 mio. kr. til indeklimaforbedringer på kommunens bygninger. Puljen er møntet på pludseligt opståede sager, der kræver øjeblikkelig afhjælpning,
som f.eks. skimmelsvampeangreb.
Nedrivning af kommunale bygninger
Puljen skal anvendes til udgifter i forbindelse med nedrivningen af bygninger, der ikke længere anvendes til kommunale formål og som ikke kan sælges. Puljen kan også anvendes
til forundersøgelser, miljøundersøgelser og lignende udgifter forud for selve nedrivningen.
Fodringsplads ved Naturværket
Der skal etableres fast gulv og afløb ved fodringspladsen ved Naturværket, hvor der i dag
går skotsk højlandskvæg. Opgraderingen af fodringspladsen skal sikre, at det fortsat er muligt at have kvæghold på området.
Høring om kollektiv trafik
Der skal afholdes en høring om kollektiv trafik, herunder flextur-ordningen. Formålet med
høringen er en orientering om det nuværende serviceniveau og få inspiration til omprioriteringer indenfor den kollektive trafik.

Børne- og skoleudvalget
Opgradering af faglokaler på skoleområdet
Der afsættes 1 mio. kr. i 2017 til renovering og opgradering af faglokalerne til madkundskab, håndværk og design, billedkunst og musik. Renoveringen skal give mulighed for at
etablere kombinationslokaler, således at lokalerne mere effektivt kan anvendes til flere og
nye kreative fag både i undervisningstiden og i fritidsdelen. Dertil skal det bidrage til, at
den understøttende undervisning kan ske i sammenhæng med den fagdelte undervisning.
Pædagogisk IT – nyindkøb af udstyr i skole og dagtilbud
Der afsættes 250.000 kr. i 2017 til indkøb og udskiftning af IT-udstyr i skoler og daginstitutioner. Herunder køb af Chromebooks og tablets til brug i undervisningen. Desuden kan
midlerne anvendes til indkøb af it-udstyr til pædagogiske udviklingstiltag som f.eks. programmerbare robotter og andet.
Pulje til vedligeholdelse af legepladser mm. i daginstitutioner og skoler
Der afsættes 1 mio. kr. i 2017 til større projekter og nødvendige renoveringer af legepladser og udearealer. Institutionerne har mulighed for at søge om tilskud fra puljen til anlægsprojekter, som ikke kan dækkes af institutionernes egne vedligeholdelsesbudgetter til legepladser.
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Oprettelse af vuggestuepladser i Voldum børnehave
Der skal oprettes 8 vuggestuepladser i Voldum børnehave. I den forbindelse skal der etableres krybberum, tekøkken og toiletter til børnehavegruppen.
Førskoletilbud på Haldum-Hinnerup Skolen og Rønbækskolen
I 2016 blev der igangsat ombygning af Haldum-Hinnerup Skolen og Rønbækskolens eksisterende rammer, så skolerne kan tilbyde førskoletilbud til de kommende 0. klasses elever. Arbejdet forventes afsluttet i marts 2017.
Bygnings- og skimmelrenovering af Bakkehuset på Præstemarkskolen
Projektet er anden af tre etaper for bygningsrenovering af Præstemarkskolen, hvor første
etape, renovering af Tofthuset, (udskolingsafdeling og administration) er afsluttet. Projektet
omfatter udskiftning af tag, efterisolering, ventilationsanlæg, renovering af lofter, belysning,
gulve, toiletter, malerarbejder mm., samt opførelse af en ny tilbygning med forberedelseslokaler og personalearbejdspladser. I forbindelse med udskiftning af taget er det ikke muligt at undervise i Bakkehuset, og det er derfor nødvendigt at genhuse i nærliggende pavillon.
Opgradering af lokaler til ungdomsklub og fritidscenter på Gården i Hammel
Den tidligere børnehave på Gården i Hammel kan ved få bygningsmæssige tilpasninger
omdannes til fritids- og ungdomsklub for mellemtrin og udskoling. Derved er alle ungdomsskolens aktiviteter samlet ét sted i Hammel.
Ungdomsklub og fritidsklub ved Hadsten Skole
Fritids- og ungdomsklubben i Hadsten er midlertidigt placeret i den tidligere Vinterslev børnehave i Hadsten. Den endelige placering afventer en nærmere undersøgelse omkring
Hadsten Skole. Til opførelse af et nyt fritidscenter og ungdomsklub i Hadsten er der i 2016
afsat 4,7 mio. kr. og yderligere 5,1 mio. kr. i 2019, i alt 9,8 mio. kr. Den endelige placering
forventes afklaret i 2019. Herudover er der indarbejdet et indtægtsbudget på 4,7 mio. kr. i
2016 og 0,954 mio. kr. i 2019, der er restbeløbet fra erstatningen vedr. branden på Kirkevej i Hadsten.

Social- og sundhedsudvalget
Løbende renovering og vedligeholdelse, ældreområdet
Beløbet til løbende renovering og vedligeholdelse på ældreområdet skal tjene til at sikre
mod værditab i forbindelse med nedslidning samt udbedring af uhensigtsmæssig indretning. Desuden skal der sikres mulighed for at lette borgernes adgang til aktiviteter og besøg på plejecentrene. Eksempler på sådanne renoveringer/anskaffelser kunne være udskiftning af slidte gulve, malerarbejde, lofter, installationer, udbedring af adgangsveje og
parkeringsforhold, tilkøb til omsorgssystem m.v. Der er afsat 800.000 kr. i 2017.
Nyt plejecenter i Hammel
Der er afsat budget til et byggeri indeholdende 60 plejeboliger, 18 korttidspladser samt 3
akutpladser i Hammel. Det nye plejecenter skal erstatte plejecentrene Skaghøj og Elmehøj
og forventes at stå klar i 2019.
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P-pladser ved plejecenter Hinneruplund og Sundhedscenter Hadsten
I medfør af reduktionsforslaget om omlægning af tjenestekørsel i egne biler til tjenestekørsel i tjenestebiler vil behovet for parkeringspladser ved plejecenter Hinneruplund og Sundhedscenter Hadsten øges. Der skal derfor etableres 14 hhv. 12 parkeringspladser ekstra
ved de to institutioner.
Løbende renoveringer og vedligeholdelse, handicap og psykiatri
Beløbet skal tjene til sikring mod værditab i forbindelse med nedslidning, udbedring af
uhensigtsmæssig indretning, udgifter i forbindelse med indvendig vedligeholdelse og fleksible løsninger. Eksempler på sådanne renoveringer / anskaffelser kunne være udskiftning
af slidte gulve, malerarbejde, lofter, installationer, udbedring af adgangsveje og parkeringsforhold mv.
Etablering af sundhedscenter i Ulstrup
I 2016-17 skal der etableres et sundhedscenter i Ulstrup, inkl. tandplejeklinik. Sundhedscentret etableres på Ulstrup Skole og forventes at være opført august 2017.
Etablering af sundhedscenter i Hinnerup
Der er i 2018 afsat rådighedsbeløb til etablering af et sundhedscenter i Hinnerup. Sundhedscentret placeres på plejecentret Hinneruplund og forventes ibrugtaget januar 2019.
Renovering og vedligeholdelse af klinikker og tandlægeudstyr
I henhold til renoveringsplanen for den kommunale tandpleje forslås det at fortsætte renoveringen og vedligeholdelsen af tandklinikker med nedslidt og forældet tandlægeudstyr og
øvrigt inventar. Det afsatte beløb i 2017 skal anvendes til at renovere tandklinikken på
Søndervangskolen.
Etablering af CO2 køle-/frostanlæg hos Favrskov Mad
Der skal etableres nyt køle/frostanlæg i produktionskøkkenet på hinneruplund. Det gamle
anlæg er plaget af nedbrud og ved skift til nyt anlæg vil der desuden være en energibesparelse.

Kultur- og fritidsudvalget
Anlæg i landsbyerne
Med projektet afsættes der midler til at støtte aktiviteter og opretholde faciliteter for beboerne i landsbyerne. Midlerne har hidtil dels været anvendt til tværgående projekter som
etablering af landsbyhjemmesider, landsbyudviklingsplaner og Kunsten ud i Landsbyerne,
og dels til støtte af aktiviteter i de enkelte landsbyer, f.eks. møde- og aktivitetssteder, etablering af rekreative områder og renovering og energiforbedringer i forsamlingshuse. Landsbyrådet stiller krav om en delvis medfinansiering fra ansøger og en grad af frivillig arbejdskraft. Afhængigt af budget, indhold og omfang af de indsendte ansøgninger ydes der støtte
til 15-20 projekter pr. år.
Etablering af fodboldbaner
Der er afsat rådighedsbeløb i 1,5 mio. kr. i 2018 og 2019 til etablering af fodboldbaner.
Som en del af de planrelaterede opgaver i 2017 (A-104), vurderes behovet for yderligere
en fodboldbane i Søften.
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Forbedring og udvikling af de kommunale haller
Det afsatte rådighedsbeløb skal bruges til at skabe bedre rammer og muligheder for at lokale
foreninger/interessegrupper kan overtage driften af kommunale haller. Projektet til forbedring og udvikling af haller ligger i forlængelse af halharmoniseringsprojektet. Der er afsat
500.000 i 2017.
Initiativer i forlængelse af friluftsstrategien
Det afsatte rådighedsbeløb skal bruges til udmøntning af konkrete handlinger i forlængelse
af friluftsstrategien og omfatter initiativer inden for både natur, miljø, plan, kultur, fritid mv.
Den konkrete udmøntning besluttes af Byrådet i forbindelse med godkendelse af handlingsplanen.
Tilskud til Landsbytræf i forbindelse med Aarhus 2017
Med tilskuddet kan der gennemføres et Landsbytræf i forbindelse med Aarhus 2017 som
europæisk kulturhovedstad. Tilskuddet skal ses som et markedsføringsfremstød for øget
bosætning og turisme i kommunen.
Mindre anlægsprojekter indenfor fritids- og idrætsområdet
Med de afsatte midler kan der ydes tilskud og støtte til en række projekter, som borgere,
foreninger og frivillige løbende fremsætter indenfor kultur- og fritidsområdet. For eksempel
anlæg af motionsredskaber i parker, skaterramper eller disc-golfbaner.
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