
Svar på Grunngitt spørsmål fra Inge Asphoug om garderober Ringebu 

ungdomsskole 

Asphoug ber om en orientering om framdriften for rehabiliteringen av garderober og svømmehall 

ved Ringebu Ungdomsskole. Jeg har fått følgende statusrapport fra rådmannen: 

Status ombygging garderobeanlegg ved svømmehall Ringebu ungdomsskole: 

Arbeidene går i det alt vesentlige etter planen. Det er nå en aktiv sluttperiode med maling, golvbelegg 
og fliser før dørinnsetting og himlinger og at tekniske fag ferdigstiller installasjoner og monterer 

utstyr. 

Ferdigbefaring er avtalt til 9.april. Etter ferdigbefaring skal Drift montere enkelt utstyr som knagger, 

speil og øvrig utstyr. 

Parallellt med ferdigstillelse av arbeidene i garderober forberedes oppfylling av bassenget. Basseng og 
bassengrom rengjøres uke 13 og oppfylling av bassenget starter uke 14. 

Bassenget står klar til bruk etter påske (22.04), og det har vi hatt god dialog med bruker om. 

Omfanget av arbeidene er: 

For å sikre god adkomst for alle, etablerer vi ny overbygd rampe og trapp til nytt inngangsparti med 

vindfang og hc-toalett. Dusjrom beholdes men renoveres. Badstua flyttes slik at den får dør direkte til 
bassengrommet. Dører utvides og byttes. 

 Alle rom pusses opp, yttervegger tilleggsisoleres og det installeres nytt sanitærutstyr. Elektriske 
installasjoner byttes og varmeanlegget fornyes og kobles mot varmepumpe som er installert på skolen 

og som også skal fornyes (eget prosjekt). Nødlys og brannvarsling oppdateres. 

Vi kan også tilføye at badesesongen utvides i år. Vanligvis har bassenget vært tømt ca. 1.juni og vært 

fyllt opp igjen og klart til bruk ca. 1.sept. 

I år vil bassenget være i drift ut skoleåret, ca. 20.juni, og være klar til bruk ved skolestart ca. 20.aug. 

 Minner også om det vi sa i Bakgrunn for Sak FOR-122/13, da denne var oppe i Formannsskapet 

17.10.2013:  

«Arbeider i selve bassengrommet og evt. bassengheis er ikke inkludert».  

 Er det aktuelt med bassengheis (eller rampe..) må det opp som egen sak. 

 

 

Ringebu, 25.03.2014 

Erik Odlo, ordfører. 

 

 


