Informasjon fra Byggekomiteen
Ekstraordinær Generalforsamling 5. oktober 2020

Framdrift
• Arbeidene går etter plan
• Særdeles effektiv dugnadsinnsats
• Veldig mange som bidrar med innsats
på forskjellige områder
• Stor interesse i nærområdet og et
næringsliv som gir gode priser
• Godt fellesskap og stort engasjement
• Neste steg
• Utfordringer

Oppdatert
økonomi
Det ser ut til at bygget kan leveres
innenfor opprinnelig budsjett.
Inkluderer følgende som ikke lå i
opprinnelig plan:
• Vannbåren varme 2. etasje
• Ekstra kanon og ekstra utvendig
lys
• Sparkling gulv
• Kjølerom
• Møbler til liten kjellerstue

Nye Ljosheim

Budsjett
Brukt
Nytt anslag
Kommentar
5.976.500,00
3.110.019,35
5.972.250,00
Prosjektering, myndigheter etc
130.000,00
237.883,25
240.000,00 Overskridelse knyttet bla til Haugaland kraft og en
ekstra godkjenningsrunde
Grunnarbeid og utomhus areal
440.000,00
182.063,00
340.000,00 Anlsag fra Jøran inkl. manglende faktura på
Betongarbeid
292.250,00
263.971,00
265.000,00
Ventilasjon
142.500,00
142.500,00
Trelast inkl. vinduer, maling og
1.875.000,00
1.360.269,00
1.883.000,00
murpuss
Systemhimling
105.000,00
125.000,00 Økning pga svart farge scene og aktivitetsrom
Utvendig snekkerarbeid
781.250,00
812.500,00
812.500,00 812500 fast pris, endelig fakturert
Sparkling og maling
135.000,00
75.000,00 Antydet fra LIH
Elektro inkl. lyd, bilde og
nettverk

600.000,00

58.141,00

Belysning
Innvendig rør og vannbåren
varme
Kjøkken og møbler

150.000,00
170.000,00

54.030,00

Heis

228.000,00

80.250,00

30.000,00

14.536,00

15.000,00
300.000,00

17.737,50
28.638,60

Kontainerleie og
avfallshåndtering
Kranbil
Diverse/buffer

582.500,00

-

676.000,00 KNX (kontrollsystem økt pga valutakurs),
scenelysoppheng ikke budsjettert, 1 ekstra kanon
inkl. 2 oppheng, litt usikkerhet rundt mengde kabel,
35.000,00 Mottar gave, men betaler 35.000 for ekstra god
262.500,00 Vannbåren varme 2. etajse ikke inkludert i
opprinnelig prosjekt.
612.000,00 Får inkludert møbler til liten kjellerstue. Ekstra
kostnader til teppefliser aktivitetsrom og 10.000 til
interiørartikler. 25.000 til kjølerom lå ikke i
245.750,00 Prisstigning samt større løftehøyde enn opprinnelig
planlagt. Inkl. mulighet for å låse av heisen
17.500,00
18.000,00
222.500,00 Forsikring + sparkling av gulv 2. etasje (ikke
budsjettert), foldedør kjeller. 100' til uforutsette
utgifter

Informasjon fra Interiørkomiteen

Målsetting

Brukergruppe - hva
passer for folk flest?

Helhetlig tankegang gjennomgående farger
og materialer

Varme og lune
elemeter - et godt sted
å være

Tidløse valg - hva
fungerer i lengden?
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FARGEVALG

Møtesal og entre/gang

Kjellerstue
Hver rad representerer nyanser i én fargefamilie, f.eks. nyanser
av grønt, rødt eller blått. Nyansene harmonerer vakkert med
hverandre, og blir lysere jo lenger mot høyre du beveger deg.
Kombinasjon av fargenyanser fra én og samme rad skaper
delikate kontraster, og gir en monokrom fargeopplevelse.
Fargene i hver kolonne har farger fra forskjellige fargefamilier,
men de har lik sorthet og fargestyrke, dvs. at fargene er like
mørke eller lyse. Ved å benytte farger fra samme kolonne i
ulike rom, får hjemmet et fargeuttrykk som er vakkert avstemt
og harmonisk.

Aktivitetsrom

Møtesal
FARGEVALG
Space
En lys, dempet og litt grålig beigetone. Den er verken
for rødlig eller for gyllen, - en perfekt, rolig beige
tone. Hovedfarge i møtesal og entrè.
Green Harmony
Lekker til lune grå, beige og greige farger. Sammen
med space gir den et behagelig og naturlig uttrykk.
Fungerer til bomull på detaljene.
Rommet vil forøvrig ha innslag av varme tresorter
som eik i både stoler og i form av spiler på deler av
veggene.
På gulvet vil det bli et slitesterkt vinylbelegg som
også har en varm og trelignende utførelse.
På scenen vil det bli teppefliser i en farge tilnærmet
lik stolene.
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Kjellerstue
•
•
•
•
•

Salong i kjellerstue
Salong i tv-stue
3 store runde border med stoler
Innslag av elementer i eik
Gulv i betongutførelse
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Beslutninger for videre framdrift

Mulighetsrom for forbedringer - byggteknisk
Oppvarming

Ventilasjon

Eikespiler

Vannbåren varme driftes ved elektrisk
oppvarming av vanntank for både 1. og 2.
etasje. Dette kan på sikt bli en noe dyr
løsning ift at det krever mye energi å
varme opp vannet. Det kan derfor være
hensiktsmessig å investere i en luft til vann
pumpe som varmer opp vannet som går
med til oppvarming av begge etasjer.

Opprinnelig prosjekt har et
ventilasjonsanlegg på 2000 kubikk og som
er godkjent for bygget. Men det kan være
hensiktsmessig å investere i et større
anlegg med større fleksibilitet.
Det er hentet inn pris på et anlegg til 5000
kubikk og med justeringsmuligheter
opp/ned etter behov.

Hoveddelen av bygget har vegger av malt
gips. Dette er fleksibelt med tanke på
enkelt å kunne pusse opp/male om
senere. Ulempen er at gips er sårbart for
slitasje i tillegg til at det er en hard
overflate som kan være utfordrende for å
få et godt lydbilde i salen. Det er derfor
estimert kost til følgende spilevegger:

Estimert kostnad: 91.250,-

Estimert merkostnad: 110.000,-

•
•
•

Østvegg salen
Trappeoppgang (pga slitasje)
Nordvegg kjellerstue

Estimert merkostnad: 120.000

Det vil være fornuftig å ta stilling til disse investeringene nå ettersom det er mer krevende å gjøre slike tilleggsinvesteringer
senere når bygget er ferdigstilt. Total estimert merkostnad kr. 321.250,- Omtales som alternativ B videre.

Mulighetsrom for forbedringer – innredning og inventar
Ekstra stoler

Foldedør 2. etasje

Kamera

I opprinnelig prosjekt ligger det
investering av 120 nye stoler til hovedsal
og gjenbruk av stoler fra «gamle»
Ljosheim. Disse stolene passer ikke godt
inn stilmessig. I tillegg er de tunge og
krevende å stable. Det foreslås å kjøpe inn
suppleringsstoler som kan brukes i
tilleggsalen og i kjellerstue, bla ved
dekking av langbord.

Hovedsal er stor og det kan være
hensiktsmessig å kunne lukke av mot
tilleggsal i sør. Det anbefales i så fall en
foldedør slik at det kan åpnes helt opp
mellom hovedsal og tilleggsal. Det kan
være hensiktsmessig at døren
hovedsakelig er i glass slik at det også er
mulig å oppholde seg i tilleggsal og likevel
følge med møte/aktiviter i hovedsal.

Berøa har bestilt kamera og kommet i
skade for å bestille dobbelt. De tilbyr
Ljosheim å overta det ene til en rimelig
pris. Det kan være hensiktsmessig til å
overføre møter digitalt til andre steder på
bygget eller kunne tilgjengeliggjøre
møtene digitalt, noe som den pågående
pandemien har vist viktigheten av.

Estimert kostnad for 150 stoler: 75.000,-

Estimert merkostnad: 100.000

Estimert kostnad: 25.000,-

Dette er investeringer som også kan gjøres senere, de er ikke avhengig av byggteknisk prosess.
Total estimert merkostnad: 200.000
Inkluderes i alternativ C

Status finansiering

Status gavemidler
• Sum av innbetalte tilsagn + ikke innbetalte er ca
200.000 over fornyede tilsagn etter forrige
generalforsamling.
Dette skyldes at flere har økt sitt beløp utover tilsagn
samt at det er kommet nye givere til.
• Av ikke innbetalte beløp er 115.000 avtalt innbetaling i
januar 2021. Dette skyldes at giver har brukt opp
maksimalt skattefradrag for gaver og ønsker å overføre
resterende gave til neste skatteår.
• Månedlige beløp brukes inn i byggeprosjektet og utgjør
derfor en del av egenkapitalen som ikke var regnet med
tidligere. Det er betalt inn 82.000 hittil i år. I september
ble det betalt inn 14.500. Dersom vi forutsetter samme
beløp ut året, vil det i sum for 2020 utgjøre 125.500
som kan legges til egenkapitalen.
• Risiko er knyttet til innbetaling av de 413.000 som det
pr. nå ikke er avtalt innbetalingstidspunkt for.
• I det videre tar vi derfor utgangspunkt i at gavemilder
vil ligge i området 1.370.000 – 1.780.000

Opprinnelige tilsagn
Fornyede tilsagn forrige generalforsamling

1.380.000
1.455.000

Innbetalt
Ikke innbetalt
Sum

1.129.000
528.000
1.657.000

Månedlige beløp hittil i 2020 + estimat q4
Totalt potensielle gaver

125.500
1.782.500

Oppdatert finansieringsoversikt
Egenkapital - lavt anslag
Gaver og månedlig innbetaling i byggeperioden
Samlet inn tidligere
Gave Bedehusforeningen
Gave Skudenes&Aakra SpB
Totalt
Månedlig fast givertjeneste

Finansiering ex. dugnad
Kostnadsestimat
Egenkapital
Lånebehov
EK andel

Terminbeløp 3% rente
Lån 3 mill
Lån 3,3 mill
Lån 3,6 mill

Alternativ A
5.976.500
2.970.000
3.006.500
50 %

25 ÅR
14.276
15.698
17.121

Egenkapital - høyt anslag
Gaver og månedlig innbetaling i byggeperioden
Samlet inn tidligere
Gave Bedehusforeningen
Gave Skudenes&Aakra SpB
Totalt
Månedlig fast givertjeneste

1.370.000
1.000.000
400.000
200.000
2.970.000
15.500

20 år
16.687
18.351
20.015

Alternativ B
6.297.750
2.970.000
3.327.750
47 %

15 år
20.767
22.839
24.910

Alternativ C
6.497.750
2.970.000
3.527.750
46 %

Finansiering ex. dugnad
Kostnadsestimat
Egenkapital
Lånebehov
EK andel

1.780.000
1.000.000
400.000
200.000
3.380.000
15.500

Alternativ A
5.976.500
3.380.000
2.596.500
57 %

Alternativ B
6.297.750
3.380.000
2.917.750
54 %

Alternativ C
6.497.750
3.380.000
3.117.750
52 %

• Avhengig av hva som blir endelig innbetalte gavemidler vil lånebehovet
ligge i følgende område
• Alternativ A: Mellom 2,6 og 3 mill
• Alternativ B: Mellom 2,92 og 3,33 mill
• Alternativ C: Mellom 3,12 og 3,53 mill

Innspill fra generalforsamlingen

Alternativer til avstemming

Byggekomiteen ber generalforsamling stemme
over følgende alternativer
A.

Gjennomføre opprinnelig vedtatt prosjekt ihht nåværende plan og til en estimert kost på 5,976 mill
kroner, ref oppdatert kostnadsanslag lagt fram for generalforsamling. Samlet lån estimeres til mellom
2,6 og 3 million, dvs. noe under ramme på 3,2 mill godkjent på forrige generealforsamling.

B.

Foreta tilleggsinvesteringer som er mest optimalt i gjennomføre sammen med byggeprosessen.
Investeringene omfatter forbedret ventilasjonsanlegg, eikespiler på enkelte vegger og luft til vann
pumpe til oppvarming. Totalt estimert merkostnad på 321.250. Det godkjennes låneopptak inntil kr.
3,33 mill kroner.

C.

Foreta tilleggsinvestering som skissert i alternativ B, men også foreta tilleggsinvesteringer i
innredning/interiør som omfatter foldedør inn til tilleggsal, suppleringsstoler og kamera. Dette
medfører en estimert samlet tilleggsinvestering på 521.250. Det godkjennes låneopptak inntil kr. 3,53
mill kroner.

