
Fra: Stine Akselsen [stine.akselsen@lebesby.kommune.no] 

Til: Formannskap faste medlemmer [Formannskapet@lebesby.kommune.no] 

Kopi: Møtesekretær [motesekretar@lebesby.kommune.no] 

Sendt: 30.06.2017 13:06:05 

Emne: Fwd: VS: Johan Salmillasvei 39 

Vedlegg: Beskrivelse av gjenoppbygging.doc; ATT00001.htm; Fordeling av kostnader.xlsx; 

ATT00002.htm 

Hei.  
Da vi vedtok låneopptak til boligen i Joh Salmilasvvei i kommunestyret ble det bestemt at formannskapet 
skulle ha det i retur med et mer nøyaktig kostnadsoverslag før arbeidet igangsettes. 
Jeg diskuterte med Leif og Ingunn idag om at vi kunne sende på mail og behandle saken elektronisk. Vet 
at dette ikke er optimalt, men med ferietid er dette bedre enn at saken skal drøye for lenge. 
Admnistrasjonen ønsker å komme igang med arbeidet. 
Kostnadsoverslaget ligger som vedlegg. 
 
Om jeg ikke hører noe fra dere innen mandag kl12, regner jeg med at alle slutter seg til dette - som er 
godt innenfor rammen. 
 
God sommer! Gradestokken viser to-sifret, ut å vift med tærne;) 
 

Stine Akselsen  
Ordfører 
Lebesby kommune 
Tlf 90127226 
 
 
Videresendt melding: 

Fra: Birger Wallenius <birger.wallenius@lebesby.kommune.no> 
Dato: 28. juni 2017 kl. 12.23.59 CEST 
Til: Stine Akselsen <stine.akselsen@lebesby.kommune.no> 
Kopi: Harald Larssen <harald.larssen@lebesby.kommune.no> 
Emne: VS: Johan Salmillasvei 39 

Hei 
Videreformidler du til FS medlemmer? 
Gi meg en tilbakemelding når du har fått svar. 
  
mvh 
  
Lebesby kommune 
Birger Wallenius 
Teknisk sjef / Brannsjef / Prosjektleder 
  
979 90 910 / 916 40 656 
  
www.lebesby.kommune.no 
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Fra: Øystein Persen  

Sendt: 27. juni 2017 12:31 

Til: Birger Wallenius 
Emne: Johan Salmillasvei 39 
  
Hei! 
  
Har laget en oversikt om kostnader og fordeling med beskrivelse på vannskade og 
oppgradering av Johan Salmillasvei 39 
Det er innhentet priser fra Kjøllefjord vaktmesterservice AS på materiell og arbeid i 
forbindelse med oppgradering av 1 og 2.etg. På El montasje og utstyr for 2.etg. er dette 
innhentet fra ABUS. 
Rørlegger arbeid og utstyr for 2.etg. er det ikke innhentet tilbud på men stipulert 
kostnader. 
Kostnader som selskapet dekker er en kalkyle de har utarbeidet og noen kostnader er 
allerede betalt som vi får dekket når prosjektet er ferdig.   
Kan ikke se at vi vil få noen ekstra kostnader i forbindelse med dette. 
  
Du får kvalitetssjekker dette. Finner du ut at det er i orden så får du legge det fram for 
Formannskapet. 
  
  
  
  
Mvh 
  

Lebesby kommune 

Øystein Persen 

Avd. leder 

Bygningsdrift 

  
979 90 915 

  
oystein.persen@lebesby.kommune.no 
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