
REFERAT FRA STYREMØTE I PÅRØRENDE- OG VENNEFORENINGEN VED LOS 

TORSDAG 6. SEPTEMBER 2018 KL. 19.00 

Til stede: Marianne, Helene, Tone, Inger Helene, Minni, Guri Mette, Marit, 

Kaare, Håvard, Trond, Bjørn, Hans Gustav, Geir 

1. REFERATER ETC. 

 Takkebrev sendt til Astrid Moldens etterlatte. 

 “Åpningen” av fontenen i rådyrparken 24.08 var en stilig affære. Mye fortjent ros til 

Lions og Kaare. Synd at «Hadeland» ikke gadd komme. 

 Det er lagt ny asfalt i hovedoppkjørselen til Los. Det er vi glade for, men burde en ikke 

spandert ny asfalt også på parkeringsplassen? 

 Komplettering av møteplan høsten 2018: Julebordene blir onsdag 05.12 og torsdag 

06.12. (Obs! Se sak 3.) 

 

2. REDEGJØRING FOR TILDELINGSKRITERIER LOS 

 Leder ved tildelingskontoret Wenche Smedsrud redegjorde for tildelingskriteriene 

for plass på institusjon eller assistanse fra hjemmetjenesten og bakgrunnen for dem i 

pasient- og brukerrettighetsloven, den kommunale helse- og omsorgstjenesteloven 

pluss den nylig utarbeidede forskriften, som er felles for ca. 200 kommuner. Hun  

svarte på mange spørsmål og kommentarer, som i stor grad dreide seg om hva som 

vil skje når vi får nytt omsorgssenter og nye omsorgsboliger. Vi takker for at hun tok 

seg tid til å snakke med vitebegjærlige styremedlemmer. 

 

3. HØSTENS FØRSTE HYGGEKVELD 

 Pubkvelden  flyttes til torsdag 20. september kl. 17.30. Brødrene Hoelsveen kommer. 

 Kaare snurrer lykkehjul. Hans Gustav leder kvelden. 

 Det serveres karbonadesmørbrød.  

 Marianne, Guri Mette, Per (?), Kaare, Håvard kan møte kl. 16-16.30. Marit og Hans 

Gustav kommer så snart som mulig. 

 Geir og Hans Gustav ordner drikkevarer, potetgull og premier til konkurransen 

(sjokolade). 

 

4. KALENDER 2019 

Geir har avklart trykking med Lupro og kontaktet Hadeland folkemuseum angående 

bilder.  Geir tar gjerne imot bilder fra styremedlemmer og andre fram til neste 

styremøte, 11. oktober. 

 

 

 



5. SITUASJONEN VED LOS - PLANENE FOR NYTT OMSORGSSENTER OG NYE 

OMSORGSBOLIGER 

Hans Gustav og Geir refererte fra henholdsvis det siste møtet i referansegruppa og fra 

møtet med ordføreren. Der ble bekymringene som er blitt luftet i de to siste møtene, tatt 

opp. Vi diskuterte saken videre. Ordføreren har tatt ansvar for å finne dato for nytt møte 

mellom kommuneledelsen og styret i første halvdel av oktober.  

 

6.   EVENTUELT 

Postrutinene på Los bør ses på. Navnede aviser kommer ikke fram til abonnentene. 

 

 

 


