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Byggekomite Omsorgsboliger Solhøy har behandlet saken i møte 20.01.2016 sak
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Møtebehandling
Repr. Annette Mjåvatn (Ap) fremmet følgende forslag:
Administrasjonen bes komme tilbake til byggekomiteen med en utredning av hvilke
muligheter som er på Solhøy tomta hvis det ikke er restriksjoner i form av bygninger,
trær eller andre reguleringsmessige forhold. Utredningen bør også inneholde en kort
orientering om behovet for heldøgns omsorgsplasser og hvordan dette kan løses.
Repr. Bente Bakke (MDG) fremmet følgende protokolltilførsel:
MDG forutsetter at Solhøy skole ikke rives, men blir vernet eller flyttet.
Repr. Bente Bakke (MDG) fremmet følgende forslag:
1. Byggekomiteen for Solhøy ønsker at byggene på Solhøy oppføres med
miljøvennlige materialer. Den ønsker at det høstes erfaringer fra det nye
sykehjemmet i Frogn som er bygget i massivt tre.
2. Byggekomiteen mener bygningene må være energismarte. Det vurderes
solpaneler på tak og å bore etter jordvarme for vannbåren oppvarming i
bygningene. Det kan også gi muligheter for at deler av veier og uteområder
kan holdes snø- og isfrie vinterstid.
3. Parkeringsbehovet må vurderes nøye. Det må etableres sikker
sykkelparkering og lademuligheter for el-sykler og el-biler.
Votering
Repr. Annette Mjåvatns forslag ble enstemmig vedtatt.
Repr. Bente Bakkes protokolltilførsel støttes av Arjo Van Genderen (V)
Repr. Bente Bakkes forslag behandles i neste møte.
Postadresse
Postboks 144
1541 Vestby
post@vestby.kommune.no
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Vedtak
Solhøytomta skal planlegges for inntil 75 plasser med heldøgns omsorg som skal
vurderes høsten 2016 i et revidert skisseprosjekt.

Saksprotokollen bekreftes
Vestby, 21. januar 2016

Christin Westby
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