Ansager Hotel ApS

Renovering af Ansager Hotel skudt i gang
Velbesøgt informationsmøde på Ansager Hotel
Tallerkner, glas og kopper m.m. er fjernet fra det nuværende køkken. Komfur, ovne og øvrigt
inventar er fjernet til opmagasinering. Toiletterne i kælderen er brudt op og taget over køkkenet er
revet ned, så renoveringen af hotellet er i fuld gang.
Dette og meget andet blev 65 meget interesserede fremmødte borgere informeret om på Ansager
Hotels informationsmøde torsdag d. 30. august.
Bestyrelsen informerede om det foreløbige resultat af indsamlingen. I alt er indsamlet kr. 900.000.
Trods stor offervillighed fra byens borgere har indsamlingen ikke resulteret i et så stort beløb, at
hele den ønskede renovering kan finde sted i første omgang.
Indsamling af midler er ikke afsluttet, og alle som ikke allerede har købt anparter eller givet
sponsorater har stadig mulighed for at støtte om dette borgerprojekt i Ansager.
Ligeledes er ansøgning om tildeling af økonomiske midler fra LAG indsendt.
Hele den ønskede renovering er beregnet til kr. 925.000 i materialepriser.
Bestyrelsen har prioriteret renoveringen ud fra borgernes ønsker fra tidligere borgermøder og
igangsat renovering for kr.750.000:
 Renovering og nedbrydning af det nuværende køkken, som udvides og forbedres op til
nutidens standarder
 Renovering af anretterrum
 Nyetablering af 2 nye toiletter i stueetagen
 Renovering af de gamle toiletter i kælderen
 Maling og renovering af sal, restauranter og trappenedgang til toiletter i kælderen
Når økonomien tillader det vil yderligere renovering kunne påbegyndes.
For sal, restauranter og trappenedgang til toiletter i kælderen er udpeget formænd, som forestår
indkaldelse af hjælpere til rengøring, maling og andet nødvendigt arbejde ved renoveringen.
Ligeledes er der til nyetablering af toiletter i stueetagen, renovering af toiletterne i kælderen og
nyetablering af køkkenet udpeget formænd, som skal lede og fordele arbejdet mellem de mange
frivillige, som har meldt sig.
Renoveringen er i fuld gang.
Der er brug for alle frivillige til de mange forskellige opgaver, store som små.
Er der borgere, som ønsker at give en hjælpende hånd, kan man henvende sig til bestyrelsen.

Med venlig hilsen
Peter Fog
Ansager Hotel ApS

