Klæbu kommune

MØTEPROTOKOLL
ELDRERÅDET
Møtested: Klæbu rådhus, Møterom 241
Møtedato: 07.02.2018
Tid: 14:00

Slutt: 15:00

Til stede på møtet
Medlemmer:

Leder Sissel Nordseth, Einar Skei, Sturla Sæter
(pensjonistforeningen), Ole Horgøien (formannskapet).

Forfall:
Varamedlemmer:

Randi Villmo (Utvalg for omsorg).
Ingen.

Fra adm. (evt. andre): Fagsjef Steinar Lianes sekr.
Innkalling:
Merknader:
Behandlede saker:

Møteinnkalling av 31.01.2018.
Ingen.
1/18.

Underskrifter:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokoll er ført i samsvar med det som ble bestemt på
møtet.

Klæbu, 07.02.2018.

SAKSLISTE
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

1/18

18/9
Åpen post, Eldrerådet 07.02.2018
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1/18
Åpen post, Eldrerådet 07.02.2018
Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Behandling:
Saker / Tema
1. Referat fra møte i brukergruppen for HV-senteret. Leder i eldrerådet er representant der.
Det har vært 4 møter og befaring på Ladesletta HV-senter i Trondheim. Brukergruppens
innspill er sendt til styringsgruppa. Brukergruppen anbefaler å rive eksisterende bygg og
bygge nytt i 2 etasjer, brukergruppen anfører at det er behov for flere parkeringsplasser,
fra 2.etasje mulig utgang til terrasser på taket, stillerom/bårerom, møterom,
pårørenderom, adm.rom er lagt til. Brukergruppen skal inn igjen senere i prosessen.
2. Referat fra arbeid med minnelund. Utvalget har vært på befaring på flere minnelunder. Det
er enighet i utvalget om løsning. Minnelunden blir på det nye feltet på kirkegården. Saken
har vært oppe i kirkelig fellesråd tidligere og skal opp i møte i kirkelig fellesråd den
14.mars – der saken skal endelig vedtas. Minnelund er planlagt ferdig til sommeren.
3. Kulturelle spaserstokk, budsjett. Mye er tiltak på sykehjemmet. Arrangementet «Eldres
dag» er overtatt av kulturenheten.
4. Utsendte høringer etc.:
a. Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for fv. 704 Tanem – Tulluan i Klæbu
kommune. Eldrerådet tar utsendte varsel til orientering.
5. Evt.
- Fra protokoll 6.desember 2017: «Busstider og skifte ved City Syd». Eldrerådet ber
ordføreren ta saken opp med de riktige instanser. Leder gis fullmakt til å rette en
henvendelse til ordføreren om saken.
- Nærmiljøråd – oppnevning av medlem til arbeidsgruppe. Eldrerådet oppnevner Einar Skei
fra eldrerådet til å sitte i arbeidsgruppe.
- Eldreråd i Klæbu – seniorråd i Trondheim. Bør det skiftes navn? Beholder eldreråd fram
til sammenslåingen.
- Dårlig brøyting langs gangvei fra Tanemsbrua til sentrum. Melding gis til kommunalsjef
Plan, eiendom og kommunalteknikk.
- Møte med Trondheim seniorråd 3.april.
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