PLAN OG TEKNISK
Politiet Brede Holdbrekken

Deres ref.:

23.08.2018

Vår ref.:

17/1652-56 4544

Ark.:

FA - H45

BOFELLESSKAP FOR FUNKSJONSHEMMEDE - MØTEREF. 06 BYGGEKOMITEEN
22.08.2016
Deltakere:
Byggekomiteen (BK)
Ringebu kommune

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

Kopi:
Deltakere
Ståle Sønsteli

Møtested/dato:
Innovasjonssenteret 22.08.2018 kl 13.30
– 15
Neste møte:
Avtales
Sak

Referat i henhold til saker i innkalling til møtet.

06.01 Gjennomgang forrige referat
Hovedpunkter i referatet gjennomgått uten spesielle kommentarer
06.02 Status i dialog med Husbanken
06.03 Gjennomgang av siste innspill fra Husbanken
I brev av 20.04.2018 anbefaler Husbanken prosjektet men under flere
forutsetninger som ble gjennomgått i forrige møte i BK 28.06.2018.
Ringebu kommune v/PL sendte brev til Husbanken 28.06.2018 med
kommentarer til dere forutsetninger.
Husbankens forutsetninger ble også gjennomgått i åpent møte med pårørende
11.07.2018 der det også var ønske om et møte med Husbanken om saken.
I telefon 06.08.2018 sier Husbanken at de ikke kommer til å godkjenne
opprinnelig situasjonsplan.
I brev av 13.08.2018 gir Husbanken tilbakemelding på alternativ situasjonsplan
der «uteleil.» er delt i to bygg med 4 + 2 leil.
Husbanken sier løsningen bidrar til å oppfylle kriteriene for normalisering og
integrering.
Husbanken ser ikke behov for møte med Ringebu kommune.

Ansvar

De kan behandle saken raskt etter å ha mottatt nødvendig dokumentasjon som
framgår av brevet.

06.04 Avklare løsning å gå videre med
Det er enighet i byggekomiteen om å gå videre med alternativ løsning (4 +2)
men med følgende justeringer:
 Boder til hver uteleil. må plasseres ved hver inngangsdør (gjelder alle 4
+2)
 Inngangsparti og takoverbygg som i opprinnelig løsning for 4`er
 Ikke trapping på 2’er, bod og platting ved hver inngang – gir mulighet
for uteopphold også mot sør
 Avventer takoverbygg fra 4’er til 2’er.
 Vurdere plassering av bygg – innspill på å trekke 4’er nærmere
fellesdel og 2’er nord-østover. Arkitekt ser på dette.
 Gangsti foran 2’er føres helt ut til P-areal
 Gangsti som forbinder de to stiene som fører til P-areal fjernes
 Endelig løsning på P-areal vurderes – det er behov for mange plasser
Revidert løsning kommuniseres med BK før den sendes til Husbanken.
06.05 Videre framdrift
Generelt er rask oppstart viktig.
Tegninger revideres og nødvendig dokumentasjon oversendes Husbanken.
Forberede for anbudsforespørsel.
Mål om ferdigstillelse vinter/vår 2020.
Nytt møte i BK og deretter infomøte med pårørende når endelig godkjenning
foreligger fra Husbanken.
Informasjon på hjemmeside opppdateres.

Saksbehandler: Per Kristian Simengård, tlf. 61 28 30 66

Med vennlig hilsen

Per Kristian Simengård
avdelingsingenør

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