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‐

Helena visade ritningarna fö r bå da vå ningsplanen och berä ttade om
fö rä ndringarna som kommer att bli i de rum som ä r aktuella fö r ombyggnad.
Inritad mö blering var fä rsk fö r dagen, fö rslaget blev klart 7 minuter innan
mö tet startade.
Ritningarna kommer att publiceras på Insidan så snart alla berö rda sagt sitt.

‐

Toaletten och stä drummet vid vilrummet på plan 1 var planerade att vara klara
i juni men pga. att vissa arbetsuppgifter hamnat mellan stolarna så har det blivit
fö rsenat. Toaletten ä r nu ö ppen.

‐

Nybyggnaden har nu tak och vä ggar, man har ö ppnat upp mot frisersalongen
och tidigare tysta rummet.

‐

Det har jobbats intensivt senaste dagarna tillsammans med arkitekt Katarina
Espigares Skå nhagen frå n Gisterå Sjö strand gä llande mö bler, tyger m.m. fö r att
kunna bestä lla detta i god tid.

‐

Vä xter kommer att kö pas in nä r ombyggnaden ä r klar, nä r vi ser vad vi vill ha
och behö ver.

‐

Statens konstrå d kommer att besö ka vå rt kontor så snart ombyggnationen ä r
klar. De kommer då att gå igenom vå r befintliga konst (som vi fö rvarar i fö rrå d)
och ä ven fö reslå ny konst fö r vå ra lokaler.

‐

Fä rger och mö bler kommer att vara samma koncept som tidigare, vi kommer så
lå ngt det ä r mö jligt att anvä nda de mö bler som finns sedan tidigare i Ostersund
och Stockholm.
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