
REFERAT FRA STYREMØTE I PÅRØRENDE- OG VENNEFORENINGEN VED LOS 

TORSDAG 17. JANUAR 2019 KL. 19.00 

Til stede: Inger Helene, Karen, Tone, Marianne, Helene, Minni, Guri Mette, Bjørn, Kaare, Håvard, 

Hans Gustav, Geir 

1. REFERATER, EVALUERINGER. 

• Julebordene 05. og 06.12.18 var like vellykte som alltid. 

• Julekonserten 19.12.18 videreførte en god tradisjon. Hvis ikke Den kulturelle spaserstokken 

kommer på bedre tanker, bekoster vi den til neste jul også. 

• Kalender 2019. 

Layout/bilder/tekst var bra. 

 Opplaget var egentlig på 150 kalendere, men Lupro så feil på tallene og trykte bare 

130. Det store flertallet er gitt i gaver til beboerne på Los. Styremedlemmene har fått hvert 

sitt eksemplar. Hadeland folkemuseum har fått noen eksemplarer osv. Foreløpige tall viser et 

salg på 43 kalendere. 

 Opplaget for neste kalender blir 150. 

 

2. PLANER FOR VÅRHALVÅRET 2019 

Styremøter: Torsdag 14. februar, Onsdag 13. mars, Torsdag 9. mai.  

Årsmøte: Torsdag 27. mars. 

Som innledere har vi følgende alternativer: 

Vi kan be kommunalsjef Solveig Olerud orientere om hva som skjer på Los fram til nytt 

omsorgssenter står klart, om planer og opplegg for omsorgsboligene på Roa, og om 

omsorgssenteret på Harestua. (Alternativt kan dette tas opp i møte mellom 

kommuneledelsen og styret.) 

Vi kan be sykehjemslege komme og orientere om jobben sin. 

Hyggekvelder:  Torsdag 21. februar (pubkveld), Torsdag 21. mars (Tingelstad-ringen). 

Hvis vi finner plass til det, kan det tenkes det blir en hyggekveld til. 

Vårmøte med kommunen: Bestemmes senere. 

Vårdugnad: Lørdag 27. april. 

Sommerfester: Onsdag 5. juni, Torsdag 6. juni. 

 

3. SITUASJONEN VED LOS - DE NYE OMSORGSBOLIGENE 

Vi har fått positive tilbakemeldinger angående den nye sykehjemslegen. Mindre positivt 

er det at kjøkkenskap i første etasje har stått uten dører i et helt år! 

       Når det gjelder de nye omsorgsboligene på Roa, ser de innbydende ut og mange er alt leid 

ut. Vi legger gjerne et styremøte dit. Det råder imidlertid stor usikkerhet angående det sosiale og 

psykososiale tilbudet til beboerne og hvordan en tenker å skape et miljø. Så vidt vi vet, er det 

knapt bevilget penger til dette formålet enda. Det ble også uttrykt bekymring over salget av 

eiendommen og over hvilke konsekvenser det kan ha på sikt.  

 

4. EVENTUELT 

  Det ble spurt om hvordan det fungerer når etterlatte etter en beboer vil gi en gave til 

de ansatte på avdelingen  der beboeren bodde. Dette tas også opp i møte med 

kommuneledelsen. 



 


