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STIFTELSEN FRAMBU 

 

 

Status fortløpende og særskilte vedlikeholdstiltak over drift: 

a) Gjennomføre minst 2 brannøvelser for hele organisasjonen, pluss særskilt 

branninformasjon til nyansatte. Herunder å avholde praktisk brannslukning i 

samarbeid med brannvesenet. I tillegg særskilte branninformasjon forut for helseleir. 

b) En av disse blir gjennomført som en kriseøvelse planlagt og ledet av Follo 

Brannvesen i internopplæringsuka i august 2021. 

c) Kjøre informasjon om brannvernrutiner for nyansatte. (Fortløpende.) 

d) Prosjekt totalrenovering av svømmehall inklusive tekniske rom fra gjennomgang av 

anbud til ferdigstillelse. Under utførelse 

e) Fortløpende avtale med H. Fjeldstad AS om brøyting og strøing samt kosting. Under 

utførelse 

f) Kartlegge og skifte ut kulelagre, koblinger og isolasjon m.v. i gammelt røropplegg. 

Under utførelse 

g) Kontrollert og kjørt legionella-prosedyrer. Under utførelse 

h) Skiftet ut siste fem eldre vinduer i hovedhallen. Hvorav ett brannsikkert vindu. 

i) Nytt aggregat utredet for utskifting på taket for denne delen av ventilasjonssystemet 

som omfatter Ramstadslottet og nærliggende kontoret (2021.) 

j) Ny kjølekompressor (havarert gammel) for et annet ventilasjonsanlegg er i bestilling 

(2021) Se punkt under «mulighetsplan» Under utførelse 

k) Stua ble oppusset i 2020.  

• Tilbud gitt på utvendig balkong, søknad avslått så ny søknad må inn. (våren 

2021?) 

l) Tilbud på ny buffetløsning er gitt.  Under utførelse, buffet bestilt på plass august  

• Avgrenset nå til ny drikkevarestasjon med ny kaffemaskin tilknyttet vann. 

m) Vårdugnad og høstdugnad erstattet med fortløpende utearbeider ved fristilte 

medarbeider i Corona-situasjonen, under veiledning av vedlikeholdsseksjonen. Under 

utførelse 

n) Ferdigstille skur over brønn for varmepumpekoblinger på slett m vindu og dør 

Ferdigstilt vår 2021 

o) Diverse oppgradering av elektriske installasjoner på bakgrunn av internkontrollen. 

Fortløpende utskifting til LED i områder hvor enkeltarmaturer er gått i stykker. 

Ferdigstilt vår 2021, i henhold til plan 

p) Oppgradert fire strømskap i internatbygget med automatsikringer. Hentet inn priser 

på ytterligere to skap i nordre fløy. Ferdigstilt vår 2021 

q) Gjennomgang av elektrisk oppe i himlingene. Under utbedring 
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r) Service på el.senger og evt. reparere øvrige samt andre hjelpemidler for fysisk 

funksjonshemmede etter behov.  Fortsatt 3 el.senger i reduksjon når de går i stykker.  

Erstattes med ordinære senger. Avhengig av drift om dette vil være et behov i 2021. 

Har en del eldre elsenger. Må vurderes hvor mange vi trenger. Supplere med vanlige 

senger? Ikke behov i 2021 

s) Diverse supplering av kontormøbler o.a. etter vernerunder og annet behov. Ferdigstilt 

vår 2021 

t) Male trappoppgangen i skolebygget. 

u) Male evt. Skifte utvendig trepanel i skolebygget. I tillegg må 8 stk Weluxs vinduer 

skiftes. Utføres høsten 2021 

v) Opphengskroker på Sanserommet.  

w) Utbedret stuegulv, kjøkkenbenk og soverom i Sandbakkveien 12. Avhengig av 

beslutning om bruksområdet. Er blitt nytt studio Ferdigstilt vår 2021 

x) Oppussing av Skjåkstua. Under utførelse 

y) Oppgradering siste 6 baderom i internatbygget (av 24) med nye toaletter startet opp i 

desember 2020. Ferdigstilt vår 2021 

z) Ny heis bestilt, blir installert september 2021. Rivning gammel heis vår 2021.Under 

utførelse 

æ) Skyllerom og vaskerom pusses opp. Under utførelse 

ø) Rørleggerarbeid svømmehall. Under utførelse 

å) Ventilasjon svømmehall. Under utførelse 

aa) Nye dører inn til brukerrommene.  

bb) Vegg garasje Kulden januar og februar 2021 har tatt fundamentet og dør og 

fundament må fikses. Ikke forsikringssak Tas høst 2021 

cc) Smørhulle malt og lagt nytt gulv til nytt kontor m møte rom. Under utførelse 

 

 


