
MØTEREFERAT

Møtet gjaldt SU Granåsen

Dato 20. oktober 2021

Tidsrom 2000 - 2100

Sted Granåsen

Til stede Susanne Væraas-Eriksen ( Foreldrerepresentant), Ane Marte Lindset Øvreness (
Foreldrerepresentant), Siv- Iren Martinsen ( Ansatt), Marte Thomassen ( Ansatt),
Svein Henriksen (NCC) Stein ove Brandslet (Trondheim eiendom-utbyggingen av
Granåsenområdet,  Anna Ingeborg Hegerberg( Enhetsleder)og Mai Britt
Sæterbø(Avdelingsleder)

Forfall

Referent Mai Britt

Kopi til

Utbygging i Granåsen

Entreprenørene i Granåsen er invitert til møte for å opprettholde god dialog og infoflyt.

Bakgrunn for utbyggingen ved Stein Ove;

Hoppanlegget var i  for dårlig forfatning slik at det ikke var i stand til å takle en lengre driftsperiode. I tillegg

ble Trondheim tildelt VM i 2025, og derfor måtte anlegget oppgraderes.

Granåsen barnehage har en midlertidig brukstillatelse siden det ikke er nok brannvann til barnehagen. Dette

vil bli i orden under utbyggingen.

Det skal være en stor fotballhall nede på den store parkeringsplassen. Fotballhallen skal være presse-senter

under VM 2025.

Det skal komme bolig og næringsbygg mot Kolsås, i samarbeid med REMA

Det planlegges en ny driftsbygning for Trondheim Bydrift som ikke er godkjent ennå. Vi tar et nytt møte når

det nærmer seg oppstart.

Mars 2023 er det planlagt at man skal kunne gjennomføre RAW air i hoppbakken.

1 juli 2023 skal utbyggingen være ferdig.

Den permanente veien opp til barnehagen håper man å få ferdig høsten 2022, men det kan være den ikke

blir ferdig før 2023.

Etter jul starter oppbyggingen av den nye hoppbakken. Sprenging vil være stort sett ferdig til jul 2021.

Det vil komme opp en lysmast nede på den store parkeringsplassen.



Det er utfordrende å kjøre ut på Kongsvegen mot Byåsen. Det er planlagt at vi kan begynne å bruke

tverrveien rett over nyttår. Da kan vi kjøre til Smistadvegen og benytte lyskrysset.

Det er planlagt at det skal gruses og høvles nede på den store parkeringsplassen fra neste uke.

Kantsteinene langs veien opp til barnehagen kommer mest sannsynlig på plass i løpet av neste uke.

Det er bekymring fra foreldre og ansatte om at veien blir smal når det blir brøytekanter.

Ansvar for brøyting og strøing er det et annet firma som har ansvar for. Det skal være møte med de neste

uke. Om vi synes det blir dårlig brøytet og strødd kan vi prate med NCC. Det er viktig at man overholder

fartsgrensen og  ikke kjører på for å komme seg opp bakken.  Er det noe man er misfornøyd med, så gi

beskjed til Anna Ingeborg så bringer hun det videre.

Er det behov for et nytt møte med  NCC før desember gir man beskjed til Anna Ingeborg

Sak 1 Konstituering av SU- Hva er SU

Leder i SU er Susanne Væraas-Eriksen

Sak 2 Valg av representant til det koordinerende SU

Foreldrerepresentant til den koordinerende SU er Susanne Væraas-Eriksen

Ansattrepresentant til den koordinerende SU er Siv-Iren Martinsen

Sak 3 Bilde av SU representantene på nettsiden

Utsatt til neste møte

Sak 4 Barnehagens drift.  Opptak, bemanning og økonomi

Utsatt til neste møte

Sak 5 Årsplan 2022

Utsatt til neste møte

Sak 6 Eventuelt

Neste møte
7. desember 2021


