Klæbu kommune

MØTEINNKALLING
Eldrerådet
Møtested: Klæbu rådhus, Møterom 241
Møtedato: 09.05.2018
Tid: 14:00
Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til
tlf. 72 83 35 00 eller på e-post til: postmottak@klabu.kommune.no
Medlemmer som kan være inhabile i en sak blir bedt om å melde fra om dette slik at
varamedlem kan kalles inn. Vararepresentanter/-medlemmer møter etter nærmere avtale.
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Eldrerådet
Saksbehandler: Steinar Lianes

Utvalgssaksnr. Utvalg
2/18
Eldrerådet

Møtedato: 09.05.2018

Møtedato
09.05.2018

Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Saker / Tema
1. Orientering om utredning av politisk organisering av ny kommune.
2. Ordføreren er invitert til møtet og kommer.
«Eldrerådet i Klæbu har møte 9.5.18 kl.14.00 og vi hadde satt stor pris på et besøk av
ordføreren på dette møtet. Både for å diskutere busstilbudet og for å orientere om vårt
arbeid».
«Eldrerådet i Klæbu har diskutert busstilbudet i Klæbu. Det er stort sett ungdom og eldre som
bruker og er avhengig av bussen. Spesielt for eldre er det et problem at vi må bytte buss på
City syd. Både det å komme av og på bussen under tidspress og å stå og vente på neste buss
uten å ha noe å sitte på er vanskelig. I vinter har det ikke vært skikkelig brøytet på
holdeplassen heller. Resultatet av dette er at så fremt mulig kjører vi til byen. Det er jo både
dyrt og en belastning på miljøet. Eldrerådet henvender seg derfor til ordføreren for å høre om
det er noen mulighet for å påvirke AtB til å kjøre uten bytting av busser».
3. Leder orienterer fra møter om HV-senteret.
4. Leder orienterer om arbeidet med minnelund.
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Saksbehandler:
Steinar Lianes
Arkivsaksnr-dok.nr: 18/9-3

Arkiv: 033

Åpen post, Eldrerådet 09.05.2018
Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Saker / Tema
1. Orientering om utredning av politisk organisering av ny kommune.
2. Ordføreren er invitert til møtet og kommer.
«Eldrerådet i Klæbu har møte 9.5.18 kl.14.00 og vi hadde satt stor pris på et besøk av
ordføreren på dette møtet. Både for å diskutere busstilbudet og for å orientere om vårt
arbeid».
«Eldrerådet i Klæbu har diskutert busstilbudet i Klæbu. Det er stort sett ungdom og eldre
som bruker og er avhengig av bussen. Spesielt for eldre er det et problem at vi må bytte buss
på City syd. Både det å komme av og på bussen under tidspress og å stå og vente på neste
buss uten å ha noe å sitte på er vanskelig. I vinter har det ikke vært skikkelig brøytet på
holdeplassen heller. Resultatet av dette er at så fremt mulig kjører vi til byen. Det er jo både
dyrt og en belastning på miljøet. Eldrerådet henvender seg derfor til ordføreren for å høre
om det er noen mulighet for å påvirke AtB til å kjøre uten bytting av busser».
3. Leder orienterer fra møter om HV-senteret.
4. Leder orienterer om arbeidet med minnelund.

