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Møtetid og sted:

Kl 1000 den 22.08.12 på rådmannens kontor

Ansvarlig/Frister:

Vedrørende:
Belysning i biblioteket ( høy del )
Inger T redegjorde for forslag til valg av lysarmaturer – 3 alternativet ble fremlagt.
Jfr mail dat: 02.08.12 fra rådgiver
Vedtak: Alternativ 3 velges.
Takterrasse.
I anbudsgrunnlaget er medtatt tremmegulv i sibirsk lerk og smijernsrekkverk. Bærende
konstruksjon under terrassen er uteglemt. ( arkitekts ansvar)
Inger T redegjorde for saken og fremmet div forslag til løsning.
Vedtak: Terrassegulv av Sibirsk lerk beholdes – rekkverk av glass velges.
Bærende konstruksjon må prosjekteres og monteres – priskonsekvens.
Rekkverk av samme type som vist på tegning av gangbro – tilbudstegning A.53-024 (A)
Inger T tilbakemelder samlet priskonsekvens i denne sak.
Gangbro mot helsehuset:
Vedtak:
Denne skal monteres med vegger av glass i 2 dre etasje og rekkverk av glass på 3dje etasje.
Jfr tilbudstegning A.53-024 (A).
Har det her vært noen misforståelse vedr bestilling av dette ???
Priskonsekvens v / Inger T.
Rekkverk på eksisterende innvendig trapp:
Vedtak:
Valg - Jfr tegning A.53-023 (A)
Priskonsekvens avklares – besparelse kr 30 000.? - Inger T.

Utvendig søppelløsning:
Vedtak :
Den løsning som er beskrevet i anbudsgrunnlaget utgår.
Nedgravd felles containerløsning for rådhuset og helsehuset velges.
Eiendomsenheten besørger montering. Priskonsekvens.
Fremdrift:
Halvor V og Ole H redegjorde for status.
Det er innkalt til eget møte den 23.08.12 vedr denne sak – egen tilbakemelding etter dette
møtet.
Inventar og møbler.
Egen gruppe er i gang med vurdering av innkomne tilbud på møbler.
Inger T inkludert i dette valg – eget møte avholdes.
Prisforespørsel på fast inventar ihht godkjent tegning for kommunestyresal og bibliotek er
sendt ut av Veidekke as.
Tilbakemelding og valg haster.
Vedtak:
Inger T og Ole H gis fullmakt til å velge.
Byggekomiteen og F – skapet informeres om priskonsekvens.
Ole H

