PLAN OG TEKNISK
Politiet Brede Holdbrekken

07.06.2019

Deres ref.:

Vår ref.:

17/1652-96 4544

Ark.:

FA-H45

BOFELLESSKAP FOR FUNKSJONSHEMMEDE - MØTEREF. 09 BYGGEKOMITEEN
07.06.2019
Deltakere:
Byggekomiteen (BK)
Ringebu kommune

Brede Holdbrekken, Berit Aarnes, Erik Odlo, Ingolf Morten Bones
Jostein Gårderløkken, Per Kr. Simengård (PL, ref.)

Kopi:
Deltakere
Else Sæter (meldt forfall)
Ståle Sønsteli (vara)

Møtested/dato:
Rådhuset 07.06.2019 kl 13 – 14.30
Neste møte:
avtales
Sak

Referat i henhold til saker i innkalling til møtet.

09.01 Gjennomgang forrige referat
Referat (fra 25.01.19) kort kommentert.

09.02 Status
Prosjekteringsmøter har pågått ca 3 mnd. Byggherremøter gjennomføres parallelt
i tillegg til nødvendige særmøter. Grunnlag for utførelse og bygging har generelt
kommet langt.
Gravearbeider og oppfylling i tomta pågår. Oppstart betongarbeider uke 25.
Oppstart sprinkling RES uke 23.
Det jobbes med oppdatert informasjon til brukere/pårørende og hjemmeside/FB.
Oversikt økonomi og endringer gjennomgått.
- Totalt endringer på ca 1,7 mill. hvorav:
ca 1,0 mill. til håndtering overvann (nytt omfang). Dekkes av VA.
- ca 550` - nødstrøm som inkluderer ny del på RES (nytt omfang). Ny Sak.
- ca 180 – vannbåren varme i 6 leil. i stedet for varmekabel
- ca -40` - øvrige bygningsmessig og teknisk endringer

Ansvar

09.03 Framdrift
Foreløpig framdriftsplan for Bofellesskapet er etablert av totalentreprenør, Rev.
22.05.2019. Vedlegges referatet. Planen er ikke komplett enda med tekniske fag
og er et levende dokument.
Milepæler:
Ferdig betong: uke 37
Tett tak: uke 51
Det etableres egen plan for sprinkling av RES - hovedpunkt:
oppstart uke 23, inn i leil. fra august, ferdig februar 2020.

09.04 Eventuelt
Tjenesten har mottatt 8 søknader om bolig, mange tildelt..
Informasjon ut med det første, til brukere/pårørende, søkere og de som er tildelt
plass.. Inkl. info om møte gjerne med befaring i aug/sept., der også
primærkontakter og verger kan delta. PL og Tjenesten koordinerer.
Ny orientering til kommunestyret til høsten.

Saksbehandler: Per Kristian Simengård, tlf. 952 73 168

Med vennlig hilsen

Per Kristian Simengård
avdelingsingenør

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur, i henhold til interne rutiner.
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