
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MØTEREFERAT  

Tidspunkt: 31. mai kl. 14.00 – 16.00 
 
PROSJEKT HOV SENTRUM. REFERAT FRA MØTE I KOORDINERINGSGRUPPA 31. MAI 2021 
 
Referent:  Knut Åge Berge 
Sted:   Oppistua 
Varighet:  2 timer 
Tilstede:  Anne Hagenborg, Arne Skogsbakken, Einar Amlie Karlsen, Roger Fløttum, Lars 

Harald Weydahl, Tone Gellein, Knut Åge Berge 
          

Sak 1. Oppstart av hovedprosjekt «Lekeplass på Fladsrudtomta» 
Tone orienterte om status i arbeidet med Fladsrudtomta.  
 
Arbeidsgruppa har laget en skisse til en helhetlig inndeling av tomta, med plassering av en lekeplass.  
De foreslår å gjennomføre en anbudsprosess for å få tilbud på lekeapparater og nødvendig 
grunnarbeid. I tillegg til lekeplassen vil arbeidsgruppen jobben videre med temaene Fladsrudbygget 
og Kongeveien. 
 
Søknad om stedsutviklingsmidler fra fylkeskommunen sendes første juni.  
 
Planene for lekeplassen ble lagt fram for komite for lokalsamfunn 19. mai. Komiteen ga sin tilslutning 
til planene. 
 
Koordineringsgruppa sluttet seg til at det startes opp et hovedprosjekt med etablering av en 
lekeplass på Fladsrudtomta. Det nedsettes en prosjektgruppe bestående av: 
Tone Gellein, prosjektleder 
Roger Vestrum 
Tom Kåre Kleven 
 
Prosjektgruppa innhenter bistand fra Gunvor Huseby i Asplan Viak innenfor rammen av inngått 
oppdragsavtale. Koordineringsgruppa ber prosjektgruppa ta kontakt med kulturminneavdelingen for 
å forsikre om at det ikke kan oppstå en konflikt mellom planene for Fladsrudtomta og kulturminner i 
området. Prosjektgruppa legger fram et forslag til framdriftsplan for arbeidet med lekeplass til neste 
møte i koordineringsgruppa. Skissen til inndelingen av tomta jobbes det videre med etter at 
lekeområdet er utviklet. Siktlinjer over tomta er et av de momentene som må vurderes.  
Prosjektgruppa oppfordres til å trekke Kjeld Dag inn i arbeidet for å ivareta kommunikasjonen i 
prosjektet. 
 
Sak 2. Orientering fra arbeidsgruppen for arealdisponering og veisystem 
Lars Harald orienterte om den gjennomførte trafikkanalysen. Arbeidsgruppa skal ha møte 10.juni 
 
Sak 3. Neste møte i koordineringsgruppa 
Det var enighet om at det planlagte møtet i koordineringsgruppa 10. juni flyttes. Knut Åge sender ny 
innkalling. 
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