Spørsmål 23 (2022) fra Tony Burner (SV): Svelvik sykehjem
Til:
Fra:

Rådmannen
Tony Burner (SV)

Dato:
Saksnr:
Deres ref:

01.02.2022
22/00048-23

Pårørende har vært i kontakt med undertegnede og melder om følgende:
Skadedyr (mus og sølvkre). Sølvkre har begynt å spre seg fra første til andre etasje også.
Spørsmål:
Er rådmannen klar over problemet, og hva gjøres eventuelt?
Byggets varme styres fra Drammen, slik at det har vært tilfeller hvor det har tatt noen timer å justere til
korrekt temperatur f.eks. ved kulde.
Spørsmål:
Gjøres det noe med å justere til korrekt innetemperatur uten at det går for lang tid?
Svar
Svar fra Drammen Eiendom KF:
Skadedyr:
Vi har fast avtale med skadedyrfirma for jevnlig forebyggende besøk og tiltak. Besøk hvert kvartal. Siste
besøk var 18. januar d.å. Det ble rapportert om medium aktivitet av mus på åtestasjon ute. Det ble nylig
observert tegn på museaktivitet innendørs. Det ble iverksatt tiltak mot dette umiddelbart.
Det er tidligere registrert sølvkre, og gjort tiltak i form av limfeller. Forekomsten har vært svært
beskjeden og disse ble fjernet ifbm. siste oppussing. Vi har ikke registrert nye forekomster men vil sjekke
med virksomheten og egen befaring. Ved behov settes det inn relevante tiltak.

Byggets varme:
Justering av temperaturen i rommene på Svelvik sykehjem baserer seg på et gammelt system med en
temperaturføler i rommet hvor brukeren selv kan justere temperaturen innenfor et spekter på +/- 3
grader, men denne overstyringen opphører automatisk etter 24 timer.

Styring og eierskap
Politisk sekretariat
Organisasjonsnummer

Postadresse

921234554

Postboks 7500
3008 DRAMMEN

Besøksadresse

Telefon +4732040000
kommunepost@drammen.kommune.no

Det skal i utgangspunktet ikke være behov for å justere temperaturen i rommet når utetemperaturen
endrer seg, da panelovnene styres etter en fast ønsket romtemperatur på f. eks 23 grader.
Anlegget er gammelt og modent for oppgradering, og det ble satt av midler for utbedringer i 2021 , men
på grunn av pandemien ble titaket utsatt. Prosjektet vil bli gjennomført i 2022 samtidig som vi skal
rehabiltere en del pasientrom og vinduer.
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