Vi bor alle sammen i en kommune. En kommune er en av de mest komplekse organisasjoner vi har i
vårt samfunn. Resultatet Klæbu kommune leverer måles gjennom tilfredsheten til innbyggerne. Jeg
opplever at mange er svært fornøyde med å bo i Klæbu. Derfor vil jeg uttrykke en stor takk til alle
ansatte i Klæbu kommune, som hver dag bidrar til at innbyggerne får det tjenestetilbudet de har krav
på.
Det vil skje endringer med organisasjonen Klæbu kommune i 2018. Driftsbudsjettet for 2018 er lagt
opp slik at våre kommunale tjenester skal bli mest mulig lik de tjenestene som blir gitt innbyggerne i
Trondheim kommune. Noen av innbyggerne i Klæbu vil neste år oppleve å motta kommunale
tjenester i en litt annen form enn det de får i dag. Jeg er sikker på at klæbyggen takler denne
«overgangen» godt. Klæbu kommune har satt seg som mål å bli «den beste bygda i by`n!» Med den
innsatsen ansatte i kommunen viser hver eneste dag, er jeg sikker på at vi skal lykkes med denne
målsettingen.
Mange spennende og nødvendige investeringen er tenkt sluttført i 2018. Da tenker jeg spesielt på
ferdigstillelse av påbygg Sørborgen skole. Endelig skal elever og lærere få en skole med nok kapasitet
til å huse alle sammen, på best mulig måte. Jeg ser også frem til en ferdigstillelse av første byggetrinn
av FV 704 før jul i 2018. Vi vil i 2018 jobbe både administrativt og politisk for å få lagt til rette for en
videreføring av andre byggetrinn på FV 704, fra Tanem til Tulluan.
Målet er at vi i 2018 kan sette spaden i jorda for bygging av Klæbu helse- og velferdssenter. Det er en
av de største investeringene som er gjort i bygda vår og jeg har store forventninger til sluttresultatet.
60 sykehjemsplasser skal være ferdigstilt i løpet av 2020 og inntil 50 omsorgsleiligheter skal være
ferdigstilt i løpet av 2021. Denne investeringen er viktig for Nye Trondheim kommune og for bygda
vår Klæbu.

Snart er 2017 historie og jeg ser frem til mange nye og spennende utfordringer i 2018.
Ønsker dere alle ei fredfull jul og et riktig godt nytt år!

