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STYRESAK 10/23 

STATUS FLYTTEPROSESS MAGASIN  

 

Går til 

Styrets medlemmer 

 

Styremøte 

28. februar 2023 

 

Saksbehandler 

Tonje Tjøtta 

 

 

Saksfremlegg 

Arbeidet går raskt fremover. Vi prioriterer å flytte fra magasinet i Kristiansand først 

og gjøre etterarbeid når alt er flyttet. Dette for å unngå å betale leie og andre 

kostnader på gammelt magasin, mens man arbeider med ting som kan vente på nytt 

magasin. 

 

Noe etterarbeid gjøres også underveis som frysing, fotografering og registrering. Vi 

avventer plassering av store gjenstander i reolene til det er anskaffet ny palleløfter og 

pallereolene er kontrollert og godkjent.  

 

Det ble gjennomført rengjøring i de innerste tre magasinene i januar og det er klart 

for å plassere mindre gjenstander. Mindre gjenstander skal plasseres forløpende. 

Fram til midten av februar 2023 er det flyttet 250 paller med større gjenstander. Flere 

paller består av flere gjenstander, så man kan estimere ca. 1000 flyttede gjenstander 

på pall. Ca. 200 av disse er ikke registrerte gjenstander, de resterende er registrert, 

men 90% er ikke fotografert. 
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I tillegg har det vært intern transporter med egen bil, hvor vi har prioritert mer 

verdifulle gjenstander, skjøre gjenstander og gjenstander pakket i esker. Oversikt 

over hvor mange gjenstander som er flyttet internt kommer når gjenstandene er 

plassert på nytt magasin. Da er det mulig å hente ut rapport fra databasen.  

 

Det gamle magasinet består av to større rom, hvorav det ytre rommet nå er tømt for 

gjenstander (med unntak av en traktor, en skjør vogn og noen enkelte gjenstander). 

Alle syv pallereoler i dette rommet er demontert, flyttet og remontert på nytt 

magasin. I det indre rommet er åtte av 19 reoler tømt og demontert. Reolene er 

flyttet, men ikke montert. I tillegg gjenstår ni lave reoler med mindre gjenstander og 

mesaninen. 

 

Prosjektet går i henhold til plan, og flytting fra magasinet i Kristiansand er estimert 

til å være ferdig innen 1. juli 2023. Da er lokalet tømt og leieforholdet kan avsluttes. 

Neste fase av prosjektet er flytting fra MSG (Magasin for Store Gjenstander - 

kaldtlager) på Lista. 

 

Forslag til vedtak:  

Styret tar saken til orientering. 

 

 

 

Vest-Agder-museet IKS 


