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Styringsgruppe skole og aktivitetshus - 018/20 
 
SSA - referat: 
Torstein Berg holdt orientering om en endring av dør ved garderober, som det må søkes 
avvik på,  og orientering om utenomhusanlegg. 
 
Berget, Bvs, påpekte at et nytt arkitekttegnet bygg burde følge kravene til universell 
utforming. 
 
Lindmoen, Pp, spør om kontaktgruppen for funksjonshemmede er blitt orientert og hva de 
tenker om dette. Er det dokumentasjon på at gruppen godkjenner det? 
Bør ikke være fellesgardererobe med SFO, med tanke på smittevern? 
 
Torstein informerte om at det kommer til å være 3 barn pr knagg med hver sin hyller. 
 
Kunstgave fra sparebanken på kr 800 000 er tenkt benyttet/ integrert i uteområde. 
 
Svenkerud spør hvem som har bestemt dette? Det er ikke et politisk fattet vedtak. 
Dette må komme til politisk behandling. Dette sier Svenneby seg også enig i. 
 
Kommunedirektøren svarte at banken ønsket midlene benyttet i sentrum. Det er derfor blitt 
avgjort at det vil passe bra å benytte det i forbindelse med den nye skolen og aktivitetshuset. 
 
Svenkerud ber om å se det skriftlige tilsagnsbrevet fra banken. 
 
 
Lindmoen mener at kravet om å bruke 0,5% av byggesummen til utsmykning bør oppheves. 
Støtter å trekke fra den summen fra gaven. 
 
Det er sendt inn klage på lys kvelds/natterstid som lyser inn i nabohusene. Dette er det tatt 
tak i og naboer melder tilbake at det nå er bra. 
 
Det er sendt inn klage på sandhaugen fra i sommer, som blåste på nabohuset. Klagen er 
avvist av kommunen. 
 
Det skal legges asfalt ved inngangsparti som skal tas fra de 5 mill. til utenomhusbudsjett. 
 
Olastuen, Ap, spør angående scene, som ikke lenger er med, hvor i prosessen falt den ut? 
 
Forslag fremmet fra PP Våler:  
Ber Våler kommune sikre forsinkelses gebyr for bruk av utenlandsk arbeidskraft som må i 



karantene, dersom dette forsinker. Dette på lik linje med at kommunen må betale 
forsinkelsesbegyr ved forsinkelser forårsaket av kommunen. 
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