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Hei igjen Knut E. 
  
Styringsgruppen ønsker en «politisk avklaring» med Ringerike kommune på at de ønsker 
kontorer i kirkebygget. 
  
Det har tidligere vært sagt at man kunne ha kontorer i Kirkegata, og at kontorer ikke 
økonomisk må belaste prosjektet. 
Underforstått at leiekostnadene her i Storgata må finansiere ekstra kostnader med å bygge 
kontorer. 
  
Dessverre har arkitekten vært sykmeldt de siste ukene, og vi har ikke fått noen summer på 
hvor mye ekstra kontor vil koste fra LINK. 
  
Per J. Stenbro sier at lager koster 18.000,- pr kvadratmeter og kontor 23.000,- pr 
kvadratmeter. 
Med slike tall vil alternativ A (med kontorer)koste 6 millioner mer enn alternativ B. 
Dersom husleiekostnaden er 430-450.000,-, rentefoten er 3%, så blir nåverdien etter 20 år 
mer enn hva det vil koste å bygge. 
  
Det jeg noterte meg fra møtet i dag når det gjelder kontor er: 
  

Kontor. 
Styringsgruppen ønsker kontor i nye Hønefoss kirke (16-18 stykker). Det vil gi 
en bedre måloppnåelse iht vedtatt romprogram, og en mer åpen og 
inkluderende kirke. 
Kontorene kan være forholdsvis små. Prester, diakon og kirkeverge kan ha 
behov for å kunne føre en samtale med besøkende på kontoret. 
Kontor langs yttervegg, med glassvegg inn mot «mingleområdet» i midten. 
I mingelområdet avsettes det plass til arbeidsstasjoner, og plass til et lite 
møte. 
 
Ønskelig med god ankomst til kontor med god skilting og egen inngang. 
 
Ønskelig med en politisk avklaring med hensyn til kontorløsningen, jf tidligere 
samtaler og tilbud om å benytte areal i Kirkegata.  
Kirkevergen informerer og avklarer med Knut E. Helland om videre politisk 
behandling. Fellesrådet har møtet 9. oktober. 

  
  
I uke 39 har jeg ledig tid på torsdag og fredag ettermiddag. 
Flott om du har anledning til å ta en prat for hvordan vi kan få en «politiske avklaring» for å 
gå videre med kontorene. 
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Ha en fortsatt fin dag – og snart helg. 
  
Mvh 
Kjetil 
  
  
  
  
Vennlig hilsen 
Ringerike kirkelige fellesråd 
---------------- 
Kjetil Gjærde 
Kirkeverge 
Telefon +47 4164 9292 
Besøk oss på: www.ringerike.kirken.no 
--------- 
Denne e-posten er kun beregnet for den personen den er rettet til og kan inneholde fortrolig og 
taushetsbelagt informasjon. Vennligst slett denne e-posten og eventuelle vedlegg snarest dersom du 
har mottatt e-posten ved en feil og gi beskjed til avsender om feilen. Bruk og videreformidling av 
feilsendt e-post og vedlegg er ikke tillatt.  
--------- 
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