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REFERAT 

III Saker 

 BU/M61 21/22 Prosjekt nybygg Griegakademiet avsluttes. 

 Johan informerer om konsekvenser og veien videre. 

 Protestaksjon i en eller annen form vil komme ... 

Møte 6/2022 

Møte i Brukerutvalget Møllendalsveien 61 

Fredag 28. oktober 2022 kl. 13:00 – 14:00 



 Brukerutvalget støtter en organisert aksjon frå fakultetet.  

 

IV Oppfølgingssaker 

BU/M61 15/22 Gjenbruksrom i container – status 

Så langt ser tiltaket ut til å fungere bra.  

 

BU/M61 16/22 Energitiltak for lavere strømregning i M61 – status 

Ventilasjon slått av i helgene 

Temperatur er satt ned i helgene 

Lys i bygget er slått av i helgene 

Det oppfordres til at alle tenker over hva som kan slås av før man går for dagen.  

Brukerutvalget støtter solceller på taket, men er bekymret for pengebruken. Og hva er 
effektiviteten, hvor stor prosent av strømutgifter vil dette dekke inn. Er det symbolsk? 
En videre utredning av mulighetene for kostnad sett i sammenheng med hva vi får i 
gevinst.  

 

BU/M61 17/22 Møllendalsbakken 11 regler for disponering av fem 
parkeringsplasser  

Tre av parkeringene er nå merket stipendiater, to er tilgjengelig for ansatte.  

Brukerutvalget har forslag til endring: Stipendiatparkeringsplassene står stort sett 
tomme, vi forslår en parkering reservert til stipendiat, og fire til ansatte og studenter.  

 

BU/M61 18/22 Bærekraft: Hvordan redusere avfallsmengden – status 

Mot slutten av semesteret samles avfall som kan reproduseres til andre prosjekter.  

Materialer må i større grad gjenbrukes. Kontainere bør kjøpes inn og brukes.  

Studenter må oppfordres til å produsere i mindre skala.  

Gjenbruksakademiet på sommertid.  



Solide og fine møbler kjøpes inn til samlingsplassene til studentene. For å begrense 
henting på gjenbruksstasjonen.  

 

BU/M61 19/22 Møllendalsbakken 11: Ny utredning av arealbruk – status 

Mona Larsen sitter på saken, derfor avventer vi.  

 

BU/M61 20/22 Møllendalsveien 61: Ny utredning av arealbruk - status 

I lys av sak med nytt Griegakademi vil dette igjen bli aktuelt, vi venter på endelig 
avklaring  

 

V  Eventuelt 

Bergen 24. oktober 2022 

 

Johan Sandborg 

Leder, Brukerutvalget M61



 


