
 

 

Våler kommune 

 
 

Møtebok 
for 

Styringsgruppe skole og aktivitetshus 
 
 
Møtedato: 20.08.2020 
Møtested: Oppmøte v/Rekka byggeplass 
Møtetid: 08.00 - 11.30 
 
Even Antonsen og Svein Tollersrud fra M.M.Bakken gjennomførte befaring på skole og 
aktivitetshus. 
 
Arkitekt Thomas Tullinius hadde Teamspresentasjon av ute- og inneområde på skole- og 
aktivitetshus. 
 
I møte deltok Byggeleder Trond Lillebekk og Torstein Berg fra teknisk. 

 
 
 
Møtedeltakere 

Espen Svenneby 

May-Liss Sæterdalen 
Bjørn Thomas Berget 

Kjell Konterud 
Lise Berger Svenkerud 
Gunn Marit Lindmoen 

Hans Robert Morønning 
Ivar Arnesen 

Ola Cato Lie 
 
 
 
 
 
 

  



Saksliste 
Saksnr Arkivsak Tittel 

015/20 20/146 Styringsgruppemøte 11 

 

 
  



 

 

Våler kommune 

 

Saksbehandler Arkivsak 

Cathrine Dalen 20/146 

 
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

015/20 
 

Styringsgruppe skole og aktivitetshus PS 20.08.2020 

 

Styringsgruppemøte 11 
 
 

Styringsgruppe skole og aktivitetshus - 015/20 
 
SSA - behandling: 
Det ble gjort befaring på barneskole og aktivitetshus med prosjektleder Even Antonsen og 
Svein Tollersrud. 
 
Arkitekt Thomas Tulinius holdt en Teams presentasjon med visning av både inne- og 
uteområde. Det skal ses på muligheter for innsparing på uteområdet. Utenomhusarbeider 
nær skolen planlegges utført/påbegynt i høst. 
 
Trond Lillebekk og Torstein Berg oppsummerte status i byggeprosjektet: 
- Skole ligger helt etter skjema 
- Ferdigbefaring desember 
- Overtakelse av bygg 31.12. d.å. 
- Planlagt skolestart i nytt bygg etter vinterferien 
- Løst inventar inngår ikke i samspillsentreprisen og legges derfor ut på anbud. Opprinnelig 
ramme for løst inventar i alle bygg (bibliotek, aktivitetshus og barneskole) er på kr 5 mill, 
foreløpig ingen kalkyle tilgjengelig. 
 
-  Aktivitetshuset skal være et tett bygg med varme til 1.desember. 
- Gulvbelegg i idrettshallen får fargen Silver Grey som gir godt synlig oppmerking. 
- Grunnet dårlig vanntrykk i Våler sentrum må det installeres trykkøkningspumpe for sprinkler 
til byggets 2.etg. Saken vil bli søkt som avvik TEK17. 
- Problem med dårlig vanntrykk i Våler sentrum kan løses med nytt høydebasseng i 
Spulsåsen og må inn i kommunens planer. 
 
- Varmeløsning; prosjektering pågår. Rekka vil, som idag, bli oppvarmet ved bruk av 
varmepumpen fra ungdomskolen, og med spisslast fra elektrokjele på Rekka. Brønnpark 
plasseres sør for bank/bibliotek. 
 
-  Økonomi; diverse endringer og ikke budsjetterte poster medfører behov for å vurdere økt 
bevilgning, herunder bank/bibliotek der opprinnelig målpris er økt betraktelig. Målpris 
ettergås og tas i sak ekstraordinært formannskapsmøte .  
- Bank og kultur har blitt tildelt kontorplass i henhold til skisser som foreligger og har vært 
med på denne prosessen. I forhold til eventuelt økte krav fra banken er det behov for et møte 
med banken og forhandlinger om ny skriftlig avtale. 
- Forslag om full kjeller under bibliotek for kaldtlager til vaktmester er under vurdering. 
- Opsjonsprisen på riving av gammel gymsal tas opp i felles økonomisak. 
 
SSA - vedtak: 
Styringsgruppa tar redegjørelsene til etterretning. 



 

 
Kommunedirektørens innstilling: 
Det fremmes ingen forslag til vedtak. 

 
 

Sammendrag: 

      

 
Saksopplysninger: 
 

Alternative handlemåte: 
X 

Vurderinger: 
X 

 
 


