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Verkstedb n in vi Rosvik ovre kirke ård

Kirkens verneombud ser med bekymring og skuffelse på at midlene for forprosjektering av
bygg j Røsvik øvre kirkegård er fjernet fra investeringsbudsjettet for 2017. Det uroer oss og vi
droller nå hva vi bør gjøre. Bygget er svært dårlig og blir bare verre og verre år for år.

Verkstedbygningen er påbygd i flere omganger. Den eldste delen vet vi ikke eksakt når den er
satt opp. Så fikk vår virksomhet en traktor midt på åttitallet, og da ble en garasjedel for traktor
satt opp.
Rundt 1989- 1990 ble det påbygd på nedsiden av garasjen. Den gang var det Ingemann
Kvarum som var kirkeverge som ombud, og som sto for det praktiske arbeidet. Den siste
delen av denne bygningen ble påbygd på midten av nittitallet og består av toalett og dusj. Den
gang var det Tord Enge som var kirkeverge.

Kirkegårdsarbeider Jan Wiik var med på tilbyggene og forteller at det som er gjort av
grunnarbeid er plastrer fy1t med betong, som går ea en meter ned i bakken. Og dette 1brer til
at de vintrene vi nå har med mye barfrost gjør at det er stadig større «gang» i bygningen.

Del arbeidet som er gjort tidligere er selvfølgelig gjort ut fra at det «må gjøres på billigste
måte» og det er trasig i lengden å se hva det gjor med bygninger. Det er ikke så mange år
siden taket ble byttet, men det er for fiatt, så is og sno arbeider med materialene, og det har
værtIbrsøkt å tette taket, men det varer ikke noe fordi bygningen beveger seg ved telehiv.

Hosten 2013 tok verneombud og kirkeverge denne saken opp med fellesrådet. Det ble laget et
skriv fra verneombudet vår 2014, Behandling i Fellesrådet juni 14 og det ble bestemt at vi
skulle soke råd og hjelp fra teknisk etat. ingenier A. Knutsen tok befaring 18. aug. 2014, og
anbefalingen var å rive bygning å bygge ny. Vi sokte i 2014 om å få bygningen inn
investeringsbudsjettet og sommeren 2015 var det også befaring av formannskapet i Rbsvik.
Disse to vurderingene er vedlagt brevet.

Ved investeringsbudsjettet behandling i 2015 ble det satt inn et beløp i 2017 på kr 250000
som lbrprosjektering. Med videre 250,000 i 2018. Midlene for 2017 er nå fjernet ved
budsjettbehandlingen i 2016 og vi ser at det ikke vil bli noe oppstart i 2017 som vi så fram til.



Som verneombud har undertegnede droftet saken med kirkeverge etter at vi fikk aniedning til
å se formannskapets forslag til investeringsbudsjett. Ut fra arbeidsmiljølovens krav har
verneombudet anledning til å stenge lokalene som arbeidssted. Detie ønsker vi ikke å gjøre
fordi det utgjør en stor ulempe og vil føre til komptikasjoner både for virksomheten, og for
oss som arbeidstakere, og for publikunt som benytter toalettet ved besokene sine på
kirkegården. Vi ser også at toalettet er viktig ved begravelsene.

Vi ber nå om at de politiske partiene drøfter dette temaet, og at det er mulig for
kommunestyrets representanter å omgjøre vedtaket slik at vi kan starte forarbeidet i 2017 slik
som det opprinnelig var tenkt.

Mariann Stroml a
kirkeverge
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Verneombud
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llar vært på befaring ved verksted! garderobebygg som benyttes av
de 2 som er ansatt ved Sørfold sokn og delvis av publijmm.

Anwar

Når en ser hele bygningen under ett så er det et bygg som er utbygd
flere etapper. Det står igien asbestholdige plater på ett tak som er

overbygd og det ermed isolasjon og vindtetting i veggene.

Kontor og pauserom er i ett og det er ett lite forn. Det er ingen
ventilasjon i dette rommet. Onaldedning må også skje i dette
rommet og da kan det komme personer bui som skal bruke det
eneste toalettet som er ved kirkegården. Det er også et problem på
vinteren at vannet fryser på gruna av at det ligger ugunstig til under
bygget.

Verkstedet som de betrytter er lite egnet da det ikke er noen form for
avsug der. Sikrin:ene for strøm er plassert i et lite rom ved siden av..



verkstede , Disse er utgått på dato og trenger å Skiftes ut. Dc er ikke
plassert i eget skap.

Slik som bygget er utformet er det lite lønnsomt å gjøre utbedriuger
som vil bedre forholdene for de ansatte.

Jeg vil derfor anbefale at eksisterende bygg rives og erstattes med et
nytt bygg som er titrettelagt for de behov som de ansatte har i deres
daglige drift. Artbefaler også et det etableres et eget
publiktunstoatett i tilknytning til dette bygget.

Vedlegg: Rapport fra vemeombud.
5 Bilder

Asbjørn Knutsen

Avdelingsingeniør



RAPPORT OM DRIFTSBYGGNING I RØSVIK Røsvik 30/4 2014

Etter gjennomgang av driftsbyggning ved røsvik kirkegård er det en del saker det må tas tak

Der er pr i dag 2 fast ansatte ved bedriften som jobber ute ved kirkegården og som bruker lokalene

daglig

Kontoripauserorn.

Det er ett pause /kontor rom som er veldig lite uten ventilasjon, og så dårlig isot rt at

på vinteren hvis man ikke passer på,

Toalettet

er ikke lagt til rette for noen med funksjonshemming,heller ikke adskilt for begge kjønn, det er ikke

dusj muligheter eller muligheter for og skifte der da det er åpent for offentlig ferdsel .se § 3-4og § 3-

7

Verkstedet

I hovedgaragen der vedlikeholdes det maskiner og utstyr til driften av kirkegården det er åpent

under hele bygningen slik att det er gjennomtrekk og umulig og få det tilfredstillende varmt for og

drive med vedlikehold ved lave ternpraturer, taket lekker og lager det vått på gulvet, slik att på

vinteren fryser det og gjør det glatt.§2-6, det er også ett rom tilknyttet til verkstedet der det blir gjort

trearbeid pluss diverse srnåskruing av mindre maskiner,det er ikke ventilasjon eller avsug der, og det

er direkte heisefarlig og oppholde seg der ved saging fpussing og maler arbeid.

Håper dere kan se på dette og gi tilbakemelding innen rin elig tid
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Vemeombud for sørfold sokn

Raymond Ost.).akk
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