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Referat fra møte 23.03.2018 gjennomgått.
Det ble påpekt at det er kun prosjektgruppas møtereferater som skal
legges ut kommunens hjemmeside.
I prosjektperioden benevnes prosjektet som «Prosjektering av ny
barnehage og kulturhusdel ved Tolga skole».
Muligheten for et sambruksseminar ble tatt opp i prosjektgruppa, og
ønskes tilført møtereferatet.
Møtereferatet for 23.03.2018 er i ettertid rettet opp og revidert i forhold
til disse presiseringene og merknadene.
IMG-gruppene utarbeider en kort statusrapport for arbeidet i gruppene til
PLI innen tirsdag 10/4. Disse vil bli brukt i statusrapport for ADM-utvalget
Norconsult har sett på investeringskostnadene i alt. 3 vs alt. 3A:
Alt. 3A: Full kjeller under kulturhussalen, inkl. prosjektering: kr. 9,8 mill.
Alt. 3: Opprinnelig kostnadsoverslag for istandsetting av den gamle
kjelleren + ny råkjeller under kulturhussalen: kr. 9,9 mill. I tillegg kommer
utgifter til amfi, lyssjakter og evt. større takhøyde, som ikke lå inne i
kostnadsoverslaget for alt 3.
De nye kalkylene er i tillegg my sikrere enn det opprinnelige
kostnadsoverslaget.
Hva med Sætersgårds Samlinger?
I Ksak 60/17 er det lagt til grunn at samlingene skal flyttes ut av kjelleren.
Dette legges til grunn når drifts- og vedlikeholdsutgiftene beregnes. I alt.
3A beholdes derfor kjeller under barnehagen som kaldlager med
minimumstemperatur og nødvendig ventilasjon.
Birgit Wikan Berg gjennomgikk mulighetsstudie alt. 3 revisjon C, datert
05.04.2018.
Endringer oppe:
 Planløsning barnehage med egne innganger til hver avdeling
 Egen hovedinngang til barnehagen.
 Kulturhusalen speilvendes og får 176 + 45 sitteplasser.
 Scene får direkte vareinngang.
 Trapp fra sceneområdet til blackbox i kjeller.
 Musikkrom med lager i sceneområdet.
 Lager/billettsalg i foaje.
 Ny heis ved hovedtrappa.
Endringer nede:
 Kjeller under barnehagen beholdes om i dag.
 Ny trapp til kjeller.
 Kunst og håndverk flyttes til kjeller under kulturhussalen.
 Kulturskolen legges i kjeller under kulturhussalen med adkomst via
skoleinngangen.
 Utendørs amfi mellom kulturhuset og idrettsbygget.
 Ny heis ved hovedtrappa.
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Norconsult ser på muligheten for ny trappeløsning i skolen mot vest.
I alt. 3C er det ikke skissert løsninger for fritidsklubben og Nord-Østerdal
Musiker.
NAL har gjennom noen år arbeidet med tema «Sambruk og arkitektur».
Ragnhild Aashaug ser på muligheten for å få til et kveldsseminar for
ansatte i barnehagene, skole, kulturskole og IMG-gruppene i
månedsskiftet april/mai.
I 2008 bygde Trondheim kommune bevisst sammen skole og barnehage
ved nye Nardo skole.
Det legges opp til en studietur til skolen for barnehageansatte,
skoleansette og IMG-gruppene tirsdag 24/4 eller torsdag 26/4.
En kommer tilbake til eksakt dato og påmeldingsfrist, når denne er
endelig avtalt med Nardo skole.
Det legges opp til buss eller bil, avhengig av hvor stor oppslutningen blir.
IMG-gruppene sjekker ut interessen og gir tilbakemelding til PLI.

 Norconsult beregner drifts- og vedlikeholdskostnadene for gammel og
ny løsning, alt. 3 og 3A. Disse beregningene skal være ferdig innen
onsdag 11/4.
 IMG-gruppene utarbeider en kort statusrapport for arbeidet i gruppene
til PLI innen tirsdag 10/4.
 IMG-gruppene sjekker interessen for en studietur til Nardo skole.
Ingen forslag til endringer i framdriftsplanen.
Fredag 20.04.2018 kl. 08:00 – 10:00: Storstua
Eivind M

