
SAK 6 Behov for utvidelse av garasjen tilknyttet Røde Kors-huset på Jensvoll  
 
Sak om bygging av ny garasje i tilknytning til Røde Kors-huset på Jensvoll har vært gjennom flere 
behandlinger i styret til Bodø Røde Kors. For å kunne være en attraktiv og troverdig innsatsstyrke er 
vi avhengig av godt materiell, med kjøretøy tilpasset våre oppdrag. Dagens garasjer er i dag 
lagringsplass for totalt åtte kjøretøy; tre biler, to scootere på henger, to båter på henger, samt 
en skaphenger. Våre kjøretøy har lang levetid i vårt eie, gjennom lav årlig km og godt vedlikehold.  
 
I underetasje på Røde Kors-huset er det i dag to store garasjeløp, som har god lengde, er tørre og 
isolerte, med mulighet for oppvarming. Dagens frittstående scootergarasje er uisolert og ikke tørr, 
noe som gjør den lite egnet til lagring av biler.  
I dagens situasjon har vi for lite garasjeplass. Det er også aktuelt å anskaffe en 
aksjonsklar depothenger som vil trenge plass, i tillegg til ATV. Dersom Bodø Røde Kors på noe sikt 
starter med beredskapsambulanse, kan behovet øke ytterligere, avhengig av hvor en 
beredskapsambulanse skal stå parkert.   
 
Ny garasje tiltenkes først og fremst til våre biler. Ny garasje ønskes oppført med fire garasjeløp, 
plassert med god tilgjengelighet på P-plassen, og være isolert og tørr. Ut fra en helhetsvurdering 
ønskes nytt garasjebygg plassert i forlengelse av eksisterende hovedbygg. Det gir oss god 
brukskvalitet av bygget, med lett adkomst gjennom dør i underetg. ved trapp i gang, sentralt i 
bygningsmasse. Nytt garasjebygg tenkes utført i et plan.  

Saken krever mer utredning, og styret ønsker å avsette inntil kr 40.000,- for innleie av konsulent 
etter at behovsanalyse er revurdert. 

Vedtak: Styret i Bodø Røde Kors ber årsmøtet om tillatelse til realisering av ny garasje etter en 
gjennomgang av behovet tilknyttet Røde Kors-huset. Behovet vurderes når prosjektet med 
beredskapsambulanse er avklart. Det må dessuten skapes finansiering før prosjektet starter. Det 
bevilges inntil kr 40 000,-  til prosjektomkostninger i driftsbudsjettet. 
 


