Klæbu kommune

MØTEINNKALLING
Eldrerådet
Møtested: Klæbu rådhus, Møterom 241
Møtedato: 29.08.2018
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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Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Saker / Tema
1. Nestor Melsomvik (tidligere Norsk Pensjonistskole) – kurs for eldrerådsrepresentanter
2. Invitasjon til årskonferanse kommunale eldreråd i Trøndelag, 11.-12. september 2018
3. Detaljregulering for massedeponi Sørborgen, Litjugla m.m. – høring
4. AtB og rutetilbudet i Klæbu – ordførerens brev:
«Det vises til brev av 15.mai 2018 om rutetilbudet i Klæbu. Henvendelsen gjaldt et forhold som eldre i Klæbu
er opptatt av – direkteruter mellom Klæbu og Trondheim, ikke bare i rushtiden men også midt på dagen.
Tilbakemeldingen fra kundebehandler hos AtB er at rutene planlegges ut fra bruk, behov og innspill fra
reisende, og at rutetilbudet tilpasses flest mulig. Det anføres også at det er tatt hensyn til arbeidsreisende.
Klæbu kommune synes det er beklagelig at det ikke går direkteruter mellom Klæbu og Trondheim utenom
rushtiden, og ber AtB vurdere dette på nytt når nye ruter legges.
Klæbus innbyggere er opptatt av rutetilbudet til AtB og ordføreren får mange henvendelser om temaet. Spesielt
gjelder dette avganger i helger for de som jobber turnus i Trondheim, og at enkelte avganger spesielt om
sommeren er så fulle at en ikke får plass på bussen. Klæbu kommune ber AtB ta hensyn til dette når
sommerruter fo 2019 legges.
Etter sak i formannskapet er ordføreren bedt om å ta opp saken med AtB. Det er ønske om skriftlig
tilbakemelding om vurderingene dere gjør i forhold til de utfordringer som er skissert.»

5. Varsel om oppstart planarbeid / endring av formål Åsvegen 1
6. Varsel om igangsatt reguleringsarbeide for gang/sykkelveg langs fv fra Hallset til kryss ved
Bostadvegen ved Solemsbekken
7. Leder vil orientere om:
a. Kjøkken på sykehjemmet
b. Minnelund

Sak 3/18
c. Eldres dag 1.oktober
8. Stortingsmeldingen: «Leve hele livet – en kvalitetsreform». Leder orienterer.
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Saker / Tema
1. Nestor Melsomvik (tidligere Norsk Pensjonistskole) – kurs for eldrerådsrepresentanter
2. Invitasjon til årskonferanse kommunale eldreråd i Trøndelag, 11.-12. september 2018
3. Detaljregulering for massedeponi Sørborgen, Litjugla m.m. – høring
4. AtB og rutetilbudet i Klæbu – ordførerens brev:
«Det vises til brev av 15.mai 2018 om rutetilbudet i Klæbu. Henvendelsen gjaldt et forhold som eldre i Klæbu
er opptatt av – direkteruter mellom Klæbu og Trondheim, ikke bare i rushtiden men også midt på dagen.
Tilbakemeldingen fra kundebehandler hos AtB er at rutene planlegges ut fra bruk, behov og innspill fra
reisende, og at rutetilbudet tilpasses flest mulig. Det anføres også at det er tatt hensyn til arbeidsreisende.
Klæbu kommune synes det er beklagelig at det ikke går direkteruter mellom Klæbu og Trondheim utenom
rushtiden, og ber AtB vurdere dette på nytt når nye ruter legges.
Klæbus innbyggere er opptatt av rutetilbudet til AtB og ordføreren får mange henvendelser om temaet.
Spesielt gjelder dette avganger i helger for de som jobber turnus i Trondheim, og at enkelte avganger spesielt
om sommeren er så fulle at en ikke får plass på bussen. Klæbu kommune ber AtB ta hensyn til dette når
sommerruter fo 2019 legges.
Etter sak i formannskapet er ordføreren bedt om å ta opp saken med AtB. Det er ønske om skriftlig
tilbakemelding om vurderingene dere gjør i forhold til de utfordringer som er skissert.»

5. Varsel om oppstart planarbeid / endring av formål Åsvegen 1
6. Varsel om igangsatt reguleringsarbeide for gang/sykkelveg langs fv fra Hallset til kryss
ved Bostadvegen ved Solemsbekken
7. Leder vil orientere om:
a. Kjøkken på sykehjemmet
b. Minnelund
c. Eldres dag 1.oktober
8. Stortingsmeldingen: «Leve hele livet – en kvalitetsreform». Leder orienterer.
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