
REFERAT FRA STYREMØTE I PÅRØRENDE- OG VENNEFORENINGEN VED LOS 

TORSDAG 11. OKTOBER 2018 KL. 19.00 

Til stede: Marianne, Mette, Helene, Tone, Kaare, Minni, Marit, Karen, Trond, Guri Mette, Håvard, 

Bjørn, Geir 

1. REFERATER ETC. 

 Pubkvelden 20. september var like vellykket som tidligere pubkvelder. 

 

2. KALENDER 2019 

 Geir har vært på Hadeland Folkemuseum og funnet en rekke bilder. Han har fått god hjelp fra 

Kari Mette Avtjern. I tillegg har Kaare levert et skolebilde fra Nordstrand skole som skal være 

med. Geir regner med å presentere en oversikt over hvilke bilder som brukes til hvilke 

måneder på neste styremøte. 

 Vi har brukt sidetekstene i tidligere kalendere til å gi informasjon om foreningen. det var 

stemning for at vi skal fortsette med det, men vi kan også legge inn annen informasjon. 

 

3. HYGGEKVELD 1. NOVEMBER 

 Hyggekvelden flyttes fra 24. oktober til 1. november kl. 17.30. 

 Hans-Arne Arntsen synger og spiller. 

 Vi serverer gulrotkake fra Lupro, kaffe og twist. 

 Vi lodder ut tre restaurantbesøk. Kaare tar med lykkehjulet til trekningen. 

 Mange kan møte. Geir, Karen, Håvard, Marit, Bjørn og Guri Mette er blant de som kan møte 

kl. 16.30 for å gjøre i stand. 

 

4. SITUASJONEN VED LOS - PLANENE FOR NYTT OMSORGSSENTER OG NYE OMSORGSBOLIGER 

- MØTE MED KOMMUNELEDELSEN 

a. Leveringen av aviser og annen post til beboerne er blitt bedre. 

b. Det er nå 53 beboere. Ett rom er gjort om til pauserom for betjeningen, og det skal 

visstnok også bli pårørenderom. 

c. Det drypper fra rør i taket i 1. etasje sør. Se bilde neste side. Dette må utbedres. 

d. Vi er blitt forespeilet et møte med kommuneledelsen i løpet av oktober. Håper dette går 

i orden. 

e. Vi vil gjerne bli invitert på omvisning i de nye omsorgsboligene på Roa før de tas i bruk, 

gjerne i januar 2019. 

 

5. EVENTUELT 

Vi sier ja til å arraqngere julekonsert med Iver Olav Erstad og Thomas Pettersen i år også. 

Marianne tar kontakt med dem. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


