Opgørelse over anlæg på 2 mio. kr. og derover
Anlægsudgifter - projektopdelt (i 1.000 kr.)
(i 1000 kr.)
Anlæg i alt:
IT og velfærdsteknologi
Anlægget er primært brugt indenfor følgende områder:
• Nye produkter til højnelse af sikkerheden (GDPR)
(mailscannere, logopsamlere, m.m.)
• PC-ere til bl.a. Windows10 opgradering – skærme og
andet tilbehør
• Firewall/Netværk – generel hardware-oprustning for bedre
perimetersikkerhed. ”
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Uddybning af Assens Havn (moms)
Havnen fra indsejlingen til værftets doks blev uddybet til 7,50 meter, samme dybde der er i sejlrenden ind til Assens.
Reelt en færdiggørelse af sejlrende uddybningen fra
2014/2015.
Samtidigt blev lystbådehavnen foran servicekajen uddybet
til -3,0 meter, ligesom adgangen indtil servicekajen blev
oprenset til -3,0 meter.
Der blev ligeledes oprenset omkring vestre molehoved, der
tilsander måske som følge af renoveringen af vestre mole i
forbindelse med Realdanmark projektet 360 grader.
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Cykelstier og kantbaner
Cykelsti mellem Haarby og Glambjerg er færdigetableret.
Cykelstien mellem Grønnemose og Aarup er påbegyndt i
2018 og fortsætter i 2019.
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Asfalt, efterslæb og opgradering (fra drift)
Der er udført følgende større entrepriser:
Overfladebehandling: Dærupvej, Møllegårdsvej 5610,
Mosevej 5560 og Luhøjvej Varmblandet asfalt: Industrivej
5560, Damsbovej/Højmarken, Bredgade/Nørregade m.m.
5492, Skelvænget, Bakkevej 5610, Stentevej 5610,
Ladegårdsgade, Toftevej/Skelvej 5610, Lupinvej, Harevej,
Åbanken Remix: Ldv. 605 Gummerup - Haarby
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Bygningsvedligeholdelse (fra drift)
Puljen er anvendt til af udføre almen bygningsvedligehold
på de kommunale bygninger, herunder enkelte større
projekter som enkelte facedeudskiftninger, samt udskiftning
af tagbeklædninger, samt en lang række mindre
vedligeholdsopgaver.
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Bygningsvedligeholdelse - Efterslæb og påbud
Puljen er anvendt til at udføre bygningsvedligehold på de
kommunale bygninger indenfor skoleområdet.
Tommerup Skole - renovering blok 1
Anlæget er brugt på renovering af Tommerup Skoles Blok
1, herunder facade- og PCB-renovering, samt renovering af
naturfagshus og fysiklokale.
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