
KBU - Nye prosjekter

Pkt. 

nr.
Tittel

Beskrivelse Prior. Løst
7 Flere utendørs lekeapparater Det er ofte kø på eksisterende lekeapparater. Kan det plasseres flere på samme område? Evt. 

nede i nord-vestre hjørne av kirken, bortenfor amfiet? Her vil det være plass til større ting, for 

eksempel Noahs Ark e.l.

C

10 LED vegger For bruk som visuell bakgrunn på konserter etc. C

11 Utvidelse av foajeen Med den utbyggingen som pågår rundt oss, så håper vi at flere av disse vil finne sin vei til 

kirken. Dersom snittet på GT f.eks. øker med 100 personer, så vil vi ha en utfordring med 

plass til f.eks kirkekaffen. Vi ser jo den utfordringen rundt konserter med mer enn 300, og har 

hatt konserter der folk har måttet ventet litt på utsiden før vi har fått åpnet dørene til 

kirkesalen. Tror også det hadde vært flott med en festsal i nær tilknytning til storkjøkkenet.

C

14 LED-skjerm En egen prosjektgruppe har sett på ulike alternative løsninger for en LED skjerm i kirkesalen. 

Se rapport fra august 2017.

C

35 Kamera Ref. punkt 6 i søknad fra teknisk gruppe etter møte 21.1.21 B

36 Kontrollpanel til kamera Ref. tilleggssøknad fra teknisk gruppe etter møte 21.1.21 B

37 Støydemping i gymsal Rommet har dårlig akustikk, og er lite egnet for annet enn fysisk aktivitet. Støydemping vil øke 

bruksverdien

A X

38 Nye griller De to grillene vi har bærer preg av tidens tann. Løse håndtak og løse hjul. B x

39 Diverse teknisk utstyr Ref. søknad fra Teknisk gruppe november 2021 A
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Kommentar/aksjoner Vedtatt kostnad Ansvarlig
4.4.22: Forslag om å fjerne bocciabane, sjakk og sandkasse, ettersom dette er lite brukt. Erstatte med lekeapparater. Det 

innhentes forslag og pristilbud fra aktuelle leverandører.

13.6.22: Vi sjekker med nye Frøyland Barnehage om hvem de har brukt på sitt uteområdet, og innhenter noen tilbud

Geir Ådne

Må omsøkes hos kirkeverge/biskop. 

Det trengs ingen formell godkjenning fra arkitekten. 

Mulighetsstudie fra Link Arkitektur er distribuert til styret på e-post 22.1.18 

Oppheng for evt. LED-skjerm er på plass på fondveggen

8.2.21: Ikke bevilget i denne omgang.   

8.2.21: Ikke bevilget i denne omgang.    

8.9.21: Kjetil og Jan Håkon jobber videre med løsning

ETTER MØTET: Ref. e-post til styret 13.9.21. 24 stk. plater (Rockfon Cosmos) bestilt inn. Kostnad ca. kr. 8650.-.

16.11.21: Platene er levert og betalt. Kjetil har en plan for montasje.

1.2.22: Platene er i all hovedsak montert. Punktet lukkes.

4.4.22: Det planlegges dugnad for montering av resterende plater 26.4. Lim og stiftepistol skaffes tilveie

13.6.22: Dugnad avholdt. Jobben er gjort. Punktet lukkes.

8.9.21: Geir Ådne kjøper nye, av kvalitet og til en pris som han finner fornuftig.

ETTER MØTET: Grillene ble brukt ifm. Ukraina-søndagen 12.9. De fungerer ok et par år til. Håndtakene er forsterket, og løse 

hjul er fikset.

   

16.11.21: Det bevilges kr. 250.000.-. Teknisk gruppe melder tilbake om fordelingen av disse mellom de ulike delprosjektene i 

søknaden.

ETTER MØTET: Fordeling av bevilgningen ble mottatt fra Inger 23.12.21

1.2.22: Utstyret er iferd med å bli bestilt/levert.

4.4.22: Utstyret er iferd med å bli bestilt/levert.

13.6.22: Utstyret er iferd med å bli bestilt/levert.

249 000 Geir Ådne
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