
REFERAT FRA STYREMØTE I PÅRØRENDE- OG VENNEFORENINGEN VED LOS 

TORSDAG 14. MARS 2019 KL. 19.00 

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

Karen, Hans Gustav, Håvard, Bjørn, Geir 

1. ORIENTERING VED THORE OTTERSHAGEN 

Thore Ottershagen la fram dystre tall. Et underskudd på 6 millioner kroner i 

2018 og 13 millioner kroner mindre å rutte med i 2019 fører til en svært vanskelig 

situasjon. Underskuddet skal reduseres ved å redusere  antall plasser på Los fra 54 til 

48, samtidig som en ikke kjøper eksterne plasser. De 48 plassene er tenkt fordelt slik: 

41 på langtids, 2 på avlastning, 5 på korttids. Det er foruroligende at det ble sagt mer 

eller mindre rett ut at det ikke vil være sykehjemsplass til alle som har behov for det. 

 Denne situasjonen og konsekvensene av den må styret ta opp og drøfte 

grundig og også ta opp i vårmøtet med kommuneledelsen. 

Thore kom videre inn på omorganiseringen i forkant av flytting til Harestua 

(der antall langtidsplasser skal reduseres ytterligere, til 32). Vi ble utfordret til å ta 

opp hva «livskvalitet» er. Det skal vi selvsagt ta opp og drøfte.  

 Til sist fikk vi vite at bare 13 personer har flyttet inn i omsorgsboligene på 

Kildaljordet. Antall leiligheter er 24. Det er ikke nye søkere.  Gjennomsnittsalderen på 

beboerne er snaue 70 år. Dette rimer dårlig med at boligene skal avlaste presset på 

sykehjemmet og være et trinn i omsorgstrappa. (Bør resterende boliger forbeholdes 

de over 70?) 

 

2. HYGGEKVELD MED TINGELSTADRINGEN 21. MARS 

Oppstart kl. 18, dansing 18.15-18.45, deretter servering av pizza med 

Munkholm og Farris til. Kjøkkenet bestiller ordner med mineralvann og øl. 

 Geir bestiller 15 store oppdelte Pizza Verona på Lunner restaurant. Kjøres opp 

eller hentes kl. 18.30. 

 Oppmøte kl. 17.15: Bjørn, Minni, Mette, Inger Helene, Håvard, Guri Mette og 

Hans Gustav. 

 Utlodning tre middager ved slutten av hyggekvelden. 

 

3. ÅRSMØTET 27. MARS 

Innledere: 

Sykehjemslege Erika Solbakken. 

        Leder ved Los Thore Ottershagen. 

Program: Se tidligere utsendte invitasjon. 

Årsberetning: Geir trykker den opp til årsmøtet. 

Sammensetning av styret: Håvard velges til ny kasserer, Inger Bøen blir nytt 

styremedlem, Bjørn velges inn i gavestyret. 



Geir ordner med annonse i «Hadeland» fredag 22. mars. 

Oppmøte: kl. 18. 

 

4.   HVA KAN VI BRUKE PENGER PÅ AV TURER OG ANNET TIL BESTE FOR BEBOERNE? 

        Forslag: 

  Noe godt å spise og drikke til sankthansfeiringen. 

  Tur til Skjerva. 

  Fisketur til Vassjøtjernet. 

  Besøk på Gamle Øvre Western. 

   

  Vi bør samarbeide med gavestyret. 

 

5.   REGLER FOR BRUK AV GAVEPENGER TILTENKT ANSATTE 

        Hans Gustav orienterte om reglene og praktiseringen av dem. Det er ledelsen 

som fordeler pengegaver tiltenkt ansatte. Det er mye diskutabelt her som bør tas opp i 

årsmøtet i gavestyret og videre i vårmøtet med kommuneledelsen. 

 

6.   HYGGEKVELD MED LUNIT 

         Hyggekvelden legges til torsdag 23. mai. 

 

 


