Fra: Vibeke Thiblin dagligleder@sageneif.com
Emne: Fwd: Møte med KID og BYM i dag
Dato: 10. juni 2018 kl. 17:51
Til:

From: <dagligleder@sageneif.com>
Date: man. 4. jun. 2018, 20:55
Subject: Møte med KID og BYM i dag
To: Axel Grelland <axel.grelland@gmail.com>, Einar Eriksen <styreleder@sageneif.com>
Cc: Kurt- Jarle Niltveit <driTsleder@sageneif.com>

Hei Axel og Einar,
Kurt og jeg var i møte med KID og BYM i dag.
Fra KID sVlte Espen Paulsen, teknisk forvalter for anlegget.
Fra BYM sVlte Frederik Mangelrød Olsen, forvalter for anlegget.
Møtet handlet om:
1. SIF, KID og BYM – Bli kjent, avklare roller, Vlgangssoner, feil/ mangler….
2. Teknisk befaring/ opplæring på anlegget
SIF, KID, BYM:
Hvem som skal gjøre hva ble repetert, de`e kan vi fra før.
BYM skal sende utkast Vl driTsavtale ila inneværende uke, slik at den kan behandles på
styremøtet 12. juni.
KID og Sagene IF må se`e seg ned og blir enige om Vlgangsnivåer og hvem som skal ha
Vlgang Vl hvilket nivå, Sagene IF skal ta kontakt for et møte når vi har tenkt oss li` om og på
alle mulighetene som ﬁnnes.
Sagene IF mangler nøkler Vl innerdører, Vibeke skal sende oversikt Vl KID over antall vi
trenger for hvilke nivåer.
Vi vil e`er hvert må`e rapportere i ORRA også på de`e anlegget.
BYM kommer ganske sikkert Vl å leie ut landhockeyseksjonens kontorer Vl Oslo sommerVd i
uka før konserten. Jeg kommer ingen vei med protest, men har sagt at vi ikke har hverken
møbler eller interne`, og har krevd at kommunen da må ordne med renhold og påse at de
passer på anlegget osv.
Vi spilte inn følgende feil og mangler (må følges opp te` hvis skal bli gjort):
Det mangler en tribune.
Lydanlegg og scoreboard må ﬂy`es Vl og monteres i Speakerboden.
Det er ikke sa` opp kjøkken på festsalen og ikke tekjøkken ved Sagene Ifs kontorer.
Det mangler benker i sliperommet
To rom som skulle vært toale`er er pga ku` isteden bli` lager, det mangler også en
del arbeid før de kan brukes som lager.
VenVlasjonen mangler kjøling, dvs at det aldri blir kaldere enn det er ute.
Det er lagt inn interne`, men de`e er ikke kablet.
Det må se`es opp søppelcontainer og søppel- abonnement for anlegget, og det må
ﬂere søppelkasser ut rundt banen.
Det er ikke rikVg at Sagene IF må møblere hele bygget, de`e bør vi kompenseres for.
På toale`ene er det ingen papirholdere Vl tørkepapir og toale`papir.
I garderobene er det alt for få benker og det mangler knagget i dusjene.
Det mangler en del gummima`er for forﬂytning med skøyter/ kalosjer innendørs,
særlig er de`e et problem fra dommergarderobene i 2. etasje og ut på banen via

særlig er de`e et problem fra dommergarderobene i 2. etasje og ut på banen via
tribunen.
BYM kan avslu`e leien av de to Hibas toale`ene og få dem hentet.
Teknisk befaring/ opplæring:
Dører, heis, venVlasjon, vann, brann, el….
Her var også Håndverkskompaniet med, samt han som skal være vaktmester for anlegget
fra KID.
Kurt har etablert direkte kontakt med vaktmester fra KID.
Vi ﬁkk en første innføring i de tekniske sidene ved anlegget.
Kurt, har du noe å Vlføye?
Med venlig hilsen
Vibeke Thiblin
Daglig leder Sagene IF
----------------------------------Tlf: 22230200 / 22237586
E- post: post@sageneif.com
Interne`: www.sageneif.no

