
Referat fra møtet i Brukerutvalget 21. januar 2020 
Tilstede: Johan, Petter, Anette, Bente og Synnøve (referent) Stig. 

Dårlig oppmøte i brukerutvalget er uheldig da det er et viktig mandat som skal fylles. De som ikke kan 
møte må sende en vararepresentant. 

Mesanin i 4. etasje. 

Må få utredet hva denne ombygningen vil koste for de aktuelle kontorene i 4. etasje. 
Arealkoordinator må følge opp dette med Statsbygg, og utrede saken. Legges frem for brukerutvalget 
på neste møte. 

Evaluering av skilting. 

Brukerutvalget ber Ashley Booth å lede gruppen ( Magnus Nyquist og Mariell Totland) som evaluerer 
og kommer med forslag til forbedring. Legger frem et forslag til Brukerutvalget. 

Støyskjerming i 4. etasje mellom studentene på kunst og design. 

Ble foreslått å henge opp en gardin i Molton, som kunne fungere som en avskjerming og dempe lyd. 
Arealkoordinator sammen med Statsbygg undersøker muligheten først. 

Sykkelparkering. 

Bestilt at sykkelskuret skal tettes, og gjøres tyverisikkert. Innspill fra brukerutvalget at sykkelskuret 
også får en ny såle. 

Fordeling av malersal mellom kunst og design- status. 

De klarer ikke å komme til enighet i Brukerutvalget. 

Eamon har skrevet et notat om grunnlaget, og hvordan dette kan ordnes. Brukerutvalget ber om at 
Petter og Eli Stin lager en dokumentasjon for grunnlaget for dagens løsning. Hva er behovet, og slik 
design ønsker en løsning. 

Når dokumentasjonen er klar, kan brukerutvalget be Fakultetstyret om en avklaring- Da må saken 
legges frem for Fakultetstyret. 

Rom for gjenbruk av materialer- status. 

Tre byggeprosjekter i verkstedsgården, der en gjenbruksstasjon inngår i samme rom som sandblåser 
står i dag. Må legges frem en fremdriftsplan for disse prosjektene. 

Flytting av Risograf. 

Det er et areal ute i karnapp foran grafikkverkstedet. Brukerutvalget mener at Risografen skal flyttes 
til grafikkverkstedet før påske. Risografen skjermes fra øvrig område. 

Plotterfunksjonen (foto) flyttes til der lager for papir til Risografen er, og det må lages en avskjerming 
for papirlageret. 

Rommet som Risografen står i dag, omgjøres til prosjektrom /undervisningsrom innen Påske. 

Andre saker: 

Studio 303, frigis til HR, og da frigis det dobbeltkontoret de disponerer i dag til design. 



Tørkeskap bestilles og plasseres i garderobene til herrer og damer i 1. etasje. Tørkeskap for studenter 
og ansatte plasseres i dusjrom ved resepsjon. Arealkoordinator følger opp. 

I den grad det er mulig å montere en utvendig vannslange til vask av sykler, skal det utredes. 

 

Utvidelse av strøm: Statsbygg ser på om den kostnaden kan tas på Statsbygg. Meinert skal komme 
med en tilbakemelding asap. 

 

Symy 21. januar 2020. 

  

 

 

 


