
Mål og ønsker 2021 VHT 

Løbenummer 
Mål/ønske 

(i prioriteret række-
følge) 

 
Hvad kræver det? 

 
Hvad koster det? 

 
Opfølgning! 

 
1 

 

Istandsættelse af op-
holds-/spisestue 

Håndværkere Kr. 95.221 VHT 

2 
 

Istandsættelse af 
gang ved toilet/ op-
gang 

Håndværkere Kr. 29.444 VHT 

 
3 

 

Istandsættelse af mel-
lemgang 

Håndværkere Kr. 18.809 VHT 

 
4 

Etablering af gårdha-
ve 

Håndværkere Kr. 35.149  VHT 

5 
Nyetablering af toi-
let/bad ved sal 
Økonomikontor males 

Håndværkere Kr. 209.241 VHT 

6 
Istandsættelse af 
værtskontor/hvilerum 

Håndværkere Kr.24.519  VHT 

 
7 

 
Køkken males Håndværkere Kr. 12.569 VHT 

 
8 

 

Nyt gulv i økonomi-
kontor 

Håndværkere Kr. (afventer) VHT 

 

Kommentarer: 

Efter etablering af nyt køkken, nyt gulv i og istandsættelse af salen, etablering af kontor/mødelokale til 

daglig leder, samt istandsættelse af trappeopgang til 1. sal og de der liggende værelser, er det et stort øn-

ske, at den øvrige del af hjemmet får ”overhaling”.  

(VHT har i stor udstrækning selv fundet finansieringen af bl.a. nyt køkken, gulv i salen samt rygeskur, lige-

som vi også har kunnet bidrage til istandsættelse af værelserne og opgangen til disse). 

 

Løbenummer 1 – 3 omhandler istandsættelse af beboernes opholds- og spiselokaler, samt lokaler i tilknyt-

ning dertil (er ikke sket siden ejendommen blev erhvervet for over 10 år siden). 

Løbenummer 4, etablering af en lukket gårdhave, der vil betyde, at der er lukket for ”indkik” fra folk, der 

går på fortovet. 

Løbenummer 5, nyetablering af toiletter/badefacilitet er tiltrængt. Det er meget længe siden, de var tids-

svarende! 

Løbenummer 6 omhandler istandsættelse af det lokale, der anvendes til kontor/hvilerum for værter. 

Løbenummer 7 drejer sig om maling af køkken, hvor mindst fire nuancer af hvid er anvendt.   

Løbenummer 8 vil medføre en udskiftning af stærkt beskadiget linoleum. 

Generelt vil elinstallationer skulle ”tilrettes” tidens norm (er medtaget i ovennævnte ønsker)!  

Bemærkninger: 

- I f.m. med evt. istandsættelse af opholds-/spisestue vil udskiftning af slidt møblement kunne financie-

rens af VHT ”egne midler”!  

- ”Egne midler” vil endvidere blive anvendt til vedligeholdelse m.v. af shelter, samt til renovering/ ny-

etablering af hobbyværksted og mødelokale i kælderen.  

 


