
Skansen Aktivitetssenter 
Senhøsten 2015 ble arbeidet med tilrettelegging av tomten for Skansen 
Aktivitetssenter påbegynt. Bygget forventes å ferdigstilles i løpet av våren 2017.  

Dag og Arbeidssenter gir et 
dag og aktivitetstilbud til 
mennesker med fysisk og 
psykisk utviklingshemning. Pr 
dags dato har de tilholdssted i 
Follumsvei i svært gamle og 
lite funksjonelle lokaler, samt 
at bygget ligger på tomten 
som planlegges for 
Omsorgssenteret.  Av den 
grunn bygges nå Skansen 
Aktivitetssenter.  

Når Skansen Aktivitetssenteret er ferdigstilt, flytter Dag og Arbeidssenteret inn i 
nye lokaler.  
 
Skansen Aktivitetssenter vil få en klar funksjonsinndeling. Fellesarealer er plassert 
sentralt, og arbeidssenter og dagsenter er fysisk adskilt. Utsikten er prioritert i 
fellesarealet og på dagsenteret. Fellesfunksjonene er byggets hjerte, og fra 
hovedinngangen kommer man inn i et allrom som visuelt åpner seg mot 
sansehagen og panorama utsikten mot sjøen. Inn til allrommet ligger kantinen, der 
en foldevegg skaper mulighet for å åpne opp mellom rommene ved større 
arrangementer. Det er ekstra takhøyde i fellesrommet noe som er med å øke 
romfølelsen og skape en romlig sammenheng inn til gymsalen. 
 
Fra allrommet er det adgang inn til dagsenteret som består av tre baser. 
Dagsenteret har også egen inngang fra adkomstarealet i tillegg til forbindelsen til 
allrommet. Mellom gymsalen og sansehagen ligger sanserommene samt 
kontorfasiliteter. Også disse funksjoner har adkomst til allrommet. Fra allrommet 
er det mot syd adgang til arbeidssenteret med verksted, vedproduksjon og vaskeri.  
Arbeidssenteret har også egen inngang, noe som er med å signalisere byggets 
varierte funksjoner. 
 

Sentrum legepraksis flytter ca 1. mars 
Som en følge av rivning og ombygging av dagens E3 vil Sentrum legepraksis flytte 
til Møbelringen -bygget.  
 
Flyttingen av Sentrum legepraksis er utsatt, og de forventes å være på plass i nye 
lokaler ca 1. mars 2016.  
 
Ytterligere informasjon vedrørende flytting av Sentrum legepraksis vil bli 
annonsert i Altaposten, på hjemmesiden til Sentrum legepraksis 
(http://sentrumlegepraksis.no/) og på Alta kommune sin hjemmeside.  
 

Ombygging av E3 ved 
Helsesenteret (Dagens 
inngangsparti til 
egevakt/sykestua) er 
utsatt 

Alta Helsesenter skal få nytt 
inngangsparti. Når inngangspartiet 
er ferdig bygget vil det kun bli en 
hovedinngang til Alta helsesenter.  

Forventet oppstart vedrørende 
rivning av E3, med påfølgende 
oppføring av nybygg er utsatt til nå 
mai 2016.  

Som en følge av rivning og 
ombygging vil en del funksjoner og 
tjenester bli berørt og må av den 
grunn flytte til nye lokaler/kontor. 
Fordeling av nye lokaler vil være 
ferdig i løpet av februar. 

Informasjon om  
OU-prosessen i Helse og 
sosial 

På Alta kommune sin Intranettside 
legges det ut informasjon om OU-
prosessen. 

Under «OU-prosess i Helse og sosial» 
legges det ut referat fra 
prosjektgruppen og styringsgruppen, 
nyheter, referat fra 
Informasjonsmøte og andre 
dokumenter.  

Siden oppdateres forløpende.  

Les mer på: 
https://www.alta.kommune.no/ou-
prosess-i-helse-og-sosialtjenesten.no 

Ved spørsmål, ta kontakt med 
prosjektleder Ingunn Torbergsen,  
784 55410, into@alta.kommune.no 
Prosjektmedarbeider Jorunn S. 
Nordholm, 784 55404 
jnor@alta.kommune.no 
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