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BRUKERUTVALGET M61 

Sak nr.: BU/M61 04/22 

 

 

I Godkjenning av innkalling og dagsorden - Godkjent 

II Referat fra BUGA, 23. november 2022 - Godkjent 

III  Oppfølgingssaker 

 

Referat:  

BU/GA 12/22 Oppdatering forbedringsprosjekt Nygård nord og Lars Hilles gate 3 

Arealkoordinator informerte om status for prosjektet med akustisk oppgradering av øvings- 

og undervisningsrom. Brukerutvalget mener at det er en stor fordel at 

undervisningsrommene gjøres ferdig i ferien (gjelder 209, 210, C008 og C109). Det er også en 

stor fordel hvis så mange øvingsrom som mulig kan gjøres ferdig før påske. I følge skisse til 

framdriftsplaner, kan de klare 4 øvingsrom om dagen.  

Uke 10 må skjermes, for da er det prøvespilling for opptak. Det er viktig at pilotrommene i 3. 

og 4. etasje blir ferdig så fort som mulig, slik at vi får testet dem ut. Fint om orgelrom 406 
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kunne tas i samme slengen, slik at vi kan bruke erfaringer fra det til de to andre 

orgelrommene.  

Det må lages en god plan som ivaretar sikkerheten for flygler, pianoer og annet utstyr under 

flyttingen. Pianotekniker og arealkoordinator må lage denne planen. Fagmiljøene må 

engasjeres for å tømme og sikre undervisningsrommene. Kan skap forsegles med plast? 

Entreprenøren kommer til å bygge inn orglene med kryssfiner for å skjerme dem. 

 

BU/GA 14/22 Status bruk av undervisningsrom i Nygård nord 

Rom A417 er klar til bruk medio februar. Da er vaskene fjernet, et vindu er skiftet, det 

kommer kortleser på bakre dør, og det installeres manuell lysbryter i rommet. 

 

BU/GA 15/22 Plassering av Morten Eide Pedersen-boksamlingen 

Samlingen er nå plassert på kopirommet i 3. etasje på John Lunds plass. 

 

IV Saker 

BU/GA 01/23 Nytt paukerom 

Brukerutvalget vil gjerne at fakultetet utreder muligheten for å lage et nytt paukerom i 
Nygård nord, og det begrunnes med at det vil bli et faglig løft for mange, det er god HMS, 
det blir gunstig for innspillingsforholdene i GSS, og vi får enda et rom som også kan brukes til 
ensemblespill.  

 


