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Bakgrunnsinformasjon

Det ble solgt to tomter på Emma Hjorth 

og kommunen fikk 20 millioner.

Pengene etter salget er 19,3 millioner

Pengene kan ikke bruke til hva som helst, 

det bestemte fru Hjorth

Pengene skal brukes til noe som utviklingshemmede vil ha

Viser til politisk sak 035/18

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2018063537&dokid=3943390&versjon=8&variant=A&


Hvordan skal pengene brukes?
Utviklingshemmede skal ha glede av det som kjøpes

Det som kjøpes skal kunne brukes i mange år

Det som kjøpes skal mange kunne bruke eller like

Det er kommunen som bestemmer hva som skal kjøpes

Pengene skal ikke brukes på daglige tjenester

Det som kjøpes kan ikke koste mer penger senere

Brukerrådene og brukerorganisasjonene 
kan komme med forslag til hva som skal kjøpes

Det lages en plan for hvordan pengene skal brukes

Det føres regnskap for bruk av pengene, 
slik at man hele tiden vet hva de brukes til 

Denne måten å gjøre det på skal også brukes 
hvis det kommer flere penger senere.



Hvilke tiltak er bestemt og gjennomført

Pusse opp statuen «Hesten» 
og en gammel huske ved Fagnatun dagsenter.

Eiendom dekket utgiftene.

Dette tas da ikke av midlene, og vi da kan bruke pengene på noe annet.

Treningsrom tilknyttet dagtilbudet.
Nettside: https://www.feelgoodsenter.no/

Youtube presentasjon: https://youtu.be/NqNwwXQqGSk

Gjenstår 100 tusen kroner

Oppgradering av Solknatten.
Arbeidet er i gang, men forsinket på grunn av pandemi.

Opparbeide sansehage/«grønnsakshage» bak Fagnatun.

https://www.feelgoodsenter.no/
https://youtu.be/NqNwwXQqGSk


Forslag som fortsatt står på listen 
- er dette tiltak som fortsatt ønskes?

Leie av bassenget på Emma Hjorth.

Bassenget har vært stengt på grunn av rehabilitering og pandemi.

Kveldsåpent en kveld i uken og innleie av badevakt.

Musikkaften, «jamming»-kveld».

Aktivitetshus, brukerstyrt og åpent samlingssted.

Aktivitetsløype på området Emma Hjorth.

Bygge på Friskhuset, utvide garderober



Tidligere forslag

Utendørs treningsapparater

Store husker man kan ligge i, 

rullestolhuske

Uteområdet rundt utescenen 

Utendørs kino

Mer på sansehuset

Liten park med benker

Minigolfbane

Konserter

Buss, midler til transport

Fotballbane

Frisbee-golf-bane

Tilrettelagte sykler til utlån

Er midler til aktivitetsløype ved 

solknatten

Fontene på Emma Hjorth

Lavvo/grillhytte

Opplæring



Forslag om trenings-sykkel

Det er kommet inn ett forslag og ønske om å bruke 100 tusen som står 

igjen etter etablering av treningsrommet.

Forslaget er en treningssykkel av typen motieview.

Det er ikke plass til denne på treningsrommet.

Forslaget er plassering, 

der det er plass, på en annen avdeling ved dagtilbudet.

Eksempel på slik sykkel: https://motitech.no/motiview

Støttes det å bruke resterende midler til foreslått sykkel, 

eller skal pengene brukes på andre tiltak?

https://motitech.no/motiview


Vurdere de tiltakene som er satt opp

Skal noen tiltak strykes?

Er det noen tiltak  vi skal jobbe videre med med?



Nye forslag?

Hvilke andre nye forslag på tiltak har dere?



Frister
Innspill tas i mot med stor takk ☺

Frist: 01. desember 2021

Sendes til: Bente Moe Eriksen

bente.eriksen@baerum.kommune.no

Alle innspillene vil samlet bli tatt opp i Sentralt brukerråd, 

vurdert og besluttet der.

mailto:bente.eriksen@baerum.kommune.no

