Beskrivelse av arbeidsgrupper for utbyggingsprosjekt US

Utemiljø og fasade
Koordinator Kjell Martin
Medlemmer i gruppa : Magnus P, Kristian E.
Flere navn ?

Oppgaver

•
•
•
•
•
•
•

Helhetlig løsning for uteareal inkl areal for sports aktivitet i sørvest hjørnet av tomten.
Klatrevegg
Vindusplasseringer og justeringer på nord fasaden, og baldakin løsning rundt kafeen
Inngangsparti
Beplantning
Parkeringsplass (utvidelse)
Utvendig kledning

Interiør og Inventar i hele huset

Koordinator Bjørg H.
Deltagere i gruppen : Mina E, Britt G.
Flere navn ?

Oppgaver
•
•
•
•
•

Interiør og møbler I hele huset huset (inkl cafe).
Materialvalg på vegger og innvendige flater i samråd med akustikk.
Fargevalg, belysning (ex scenebelysning)
Løsninger og inventar i boder og garderober (evt justeringer av skillevegger og dører)
Minikjøkkenløsning i cafeen

Lyd / Lys /Bilde
Koordinator Johan
Sølve, Sondre, Jens Tore

Flere navn ?

Oppgaver
•

•
•
•
•
•
•

Lage løsninger for lydanlegget i huset, vurdere hvor det er nødvendig med ekstra Høyttalere
og skjermer. (Fast plass for miksepult og styring av anlegger er satt sør for trappen)
Herunder forslag til traseer for kabler
Lage løsninger for scenebelysning
Teleslyngeanlegg
Lage løsninger for projektorer og bilde visning
Innhente pristilbud på disse løsningene for lyd lys bilde
Samråd med gruppe for scene løsninger
Løsning for streaming ( sending av møter) ?

Akustikk

Koordinator Johan Heggelund
Arbeidet gjøres i samråd med Lyd lys bilde og interiør
Hans Kristian Olsen (Tidligere markedssjef for Glava akustikkprodukter)
Rolf Egeland ?

Oppgaver
•
•
•
•

Sørge for gode akustikk forhold for tale sang og kor
Lage spesifikasjon på type overflater og materialvalg for å styre akustikken ( i samråd med
inventar)
Lage spesifikasjon på hvor eventuelle absorbenter skal plasseres.
Vurdere behovet for å engasjere eksterne konsulenter (Eks. Brekke & Strand)

Ventilasjon / oppvarming
Koordinator Johan Heggelund
Kjell Granli (Prosjekterende vetilasjonsfirma med solid erfaringsbakgrunn)

Flere navn ?

•
•
•
•

Oppgaver
Sørge for god ventilasjon med varme gjenvinning og lavt energiforbruk
Spesifisere traseer og plasseringer av ventilasjons innblåsning og avsug
Velge løsninger for energivennlig oppvarming
Vurdere installasjon av solcellanlegg

Scenefunskjon og løsninger på denne
Koordinator Ole Johannes dy.
Navn :

Oppgaver
•
•

Utforming av scene og løsninger på denne
Løsninger for teknisk utstyr på scenen (i samråd med lyd lys bilde)

Ungdommenes behov.

Koordinator Ole Johannes Dy.

Sondre
Sigbjørn ?
Andre navn ?

Oppgaver
Klarlegge ungdommenes behov og ønsker slik at dette kan tas med inn til styringsgruppen
Det er tidligere gjort behovsundersøkelser som ligger til grunn for layout, men det er behov for å få
fram mer detaljer i en beskrivelse

Ivareta ønsker og behov fra husstyret og julemessekomiteen

Koordinator Ole Johannes Dy

