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1.  

Oppfølgingssaker: 

i. Lysforhold for studenter i første etasje under hullet fra Øvre hall. Sikkerhetsnettet 

lager rare mønstre på arbeidsplassen – status 

ii. Reorganisering av administrasjonen i 3. etasje for å bedre grensesnitt mot 

studenter og gjøre arbeidsforholdene jevnt over bedre – status  

iii. Evaluering av skilting – status 

iv. Ombygging av 4. etasje – status 

v. Flytting av risograf – status 

vi. Amåkk studentbar - besluttet – status fremdrift 

vii. Akustisk behandling av Knut Knaus. Ubehagelig med ekko mellom gulv og tak for 

taler. Ubehagelig ekko mellom vegger- status 

2. Eventuelt 
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i. Los elektro skal sette opp en lampe langs kanten av åpningen i Øvre hall. Det blir 

spennende å se om det virker. 

ii. Vi skal lage et oppdragsbrev til SBV. Vi må ha innspill fra de som sitter i 3. etasje. 

Bjarte sender ut til alle der. Vi henger også opp forslaget i landskapet. Rebeca vet 

hvem som har fått info om dette. 

iii. Ashley kommer tilbake 18. april. Vi håper hun får laget en evaluering da. 

iv. Samme som punkt ii. Kunst trenger litt tid for å lage en mer detaljert plan. Arealer for 

studenter må også planlegges, både for kunst og design 

v. Samme status. Vi avventer til ny overingeniør er ansatt på grafikk. Ansvar for risograf 

er lagt til overingeniør grafikk. 

vi. Statsbygg kommer på befaring fredag 16. april for å få underlagsmateriale til å 

planlegge og gjennomføre denne lille ombyggingen. Studentbaren bør legges under 

KSU for å sikre god drift. Kan det være en ide å ha et kurs/workshop i hvordan drifte 

en studentbar? Vi kan se dette som et forprosjekt til hvordan drifte den større 

studenkroa som skal etableres i nytt GA-bygg. Dette vil handle litt om hvordan 

Amåkk studentbar skal profileres. Workshopen bør settes opp til høsten. Eamon eller 

Sveinung kan delta. 

vii. Akustiker kommer med rapport om akustikken. Vi ber Statsbygg om å gjennomføre 

selve utbedringen. 

2.  

a. Brukerutvalget ber om at sikring av sykkelskuret vurderes på nytt. 

b. Det er ikke kommet forslag til nye medlemmer i light and colour group. Skal 

gruppen legges ned? Det er vanskelig å engasjere studenter til denne 

gruppen. Vi kan prøve igjen til høsten eller til neste professor i farge er 

ansatt. 



c. Kan vi komme med innspill til fargesetting av overflater i 

ombyggingsprosjektet i 3. og 4. etasje? Vi tar dette videre med ny light and 

colour group. 


