
Møtereferat – Byggekomiteen møte 17 for Åsen 
omsorgssenter 
Tilstede: Maar Stangeland, Bernt Døhl, Anne Rasmusen ,Knut Jentoft, Anne Dalheim, 
Bjørnar Elvemo, Silja S Mattila og Torbjørn Tuoremaa 

Dato møte: 17. November 2017 

Tidspunkt: 09:00 – 10:30 

Referent: Torbjørn Tuoremaa 

 

 

Saksliste (følgende saker ble drøftet/orientert om): NB! Sak 5 ble drøftet før ordinær saksliste 

Nr. Sakstittel/-innhold 

1. Maar tar gjennomgang av referat fra bygge møte nr.16 

  Asfaltering opp Åsen ikke ferdigstilt – følges opp av Byggeleder 

 skiltplan purres videre opp av Byggeleder. 

 Sansehage – saken skal tas opp med Åsen personell gruppa før den tas i arbeidsgruppa . 

 

2. Forbindelsesgang  

 EA -13  Riving utvendig panel , montasje 4 nye branndører aksepteres for en sum av 
102 635 eks.mva 

3. Tiltak eksisterende bygg 

 Byggeleder ordner søknad om disp. for gjeldende brann krav av vinduer i eksisterende 
bygg som ligger mot nybygg , dette skal søkes om midlertidig disp til at ny avdeling blir 
ferdig. Søknad sendes kommunen snarest.  

 

4. 

Strakstiltak 

 Det er bestilt en ny dør til demens avd. Drift tar ansvar for montasje av dør. 
 Rom 4 og 5 . Kloakk lukt i rommene må undersøkes snarest og legges inn tiltak. 

  

    



5. Arbeidsgruppens planlegging av eksisterende bygg 

 Garderobeløsningene med garderobeskap for 40 – 50 personer skal ses over vid neste 
møte da A.Hansen lager et forslag. 

  Gruppa fortsetter med jobben at komme med et forslag på løsning for hele gamle delen.  
Skal finne løsning for flere lager og et felles wc i eksisterende del.   

 Arbeidsgruppa bes se på plan for utebelysning og komme med forslag til slik. Her skal 
Peyma komme med et forslag på belysningsplan over området . 

6. Eventuelt 

 Søppel handtering på Åsen må avklares snart , saken føres videre til Trond Arne Hoe. 
 Nytt kontor vid hagen mot nytt teknisk rom skal være fast. 
 Utbedring rom 4. kostnader ble godkjent. 
 Bygge regnskap skal ses over for informasjon om alle tilleggs kostnader i prosjektet. 
 Det ble informert om at statsbudsjett for 2018 gir mulighet til at søke om tilskudd for 

utbedring / ombygging av eksisterende del .   

 

7.  Peyma inviterer til kranselag og kommer tilbake om dag. 

 Neste møte  

1 desember 2017 – kl 09.00 på Rådhuset. 

  

  

 


