Hei alle sammen!
Jeg vil begynne med å beklage at informasjonen rundt utsendelsen av
den første skatteseddelen på eiendomsskatten ikke var god nok. Håper
og tror at det ble enklere å forstå innholdet med den nye forklaringen
som ble sendt ut første uka i mai.
Jeg får mange spørsmål om hvorfor vi innførte denne skatten i Klæbu.
Under budsjettarbeidet høsten 2013, så vi at hvis vi skulle klare en del
nødvendige investeringer her i Klæbu, uten at vi reduserte tilbudet
innenfor de tjenester som kommunen leverer, så så vi oss nødt til å
innføre eiendomsskatt fra 2015. Midlene fra denne skatten skal ikke gå til
drift av Klæbu kommune, men de skal gå til å dekke renter og avdrag på
lånene til disse investeringene:
Brannåsen barnehage: Vi har lenge sett at vi hadde behov for en ny
barnehage på Tanem og at det var meget upraktisk for de som bor på
Tanem å måtte kjøre til sentrum for å levere barna i barnehagen. Nå har
vi fått en meget fin barnehage på Tanem som også har en god
plassering i forhold til boligfelt og kollektivknutepunkt.
Ny idrettshall ved Tanem oppvekstsenter: Med den store aktiviteten i
Klæbu blant lag og organisasjoner har presset på Klæbuhallen vært
meget stort de siste årene. Dette, sammen med at Tanem
oppvekstsenter har et stort behov for bedre gymsal i forbindelse med
undervisningen, så vi at behovet for en ny hall på Tanem var stort. Den
nye hallen er nå ferdig og vil straks tas i bruk.
Omsorgsboliger: Vi har over lengre tid fått tilbakemelding om at
omsorgtjenestene i Klæbu var for kostbare, fordi avstandene mellom
omsorgsboligene var for store og at vi hadde et stort behov for nye
boliger. Nå blir 21 boliger bygd i nærheten av sykehjemmet.
Påbygging av Sørborgen skole. I og med at planene med Sletten skole
ikke blir realisert, har vi kommet til at opprusting av Sørborgen skole er
det mest gunstige for de fremtidige elevplassene. Planene til dette
prosjektet er nå straks ferdige og arbeidet kommer i gang i løpet av
2015.
Kulturhuset: Det over 40 år gamle bygget er preget av tidens tann, og
behovet for en restaurering har vært der i mange år. Nå blir bygget

restaurert med ny fasade, nye vinduer og dører, nytt inngangsparti, og
foajeen og hallen blir pusset opp. Denne oppussingen tror jeg vil være
med på å forbedre inntrykket av Klæbu sentrum. Et sentrum i utvikling.
Rundkjøringen og veien opp Hallsetbakken: Dette arbeidet var en del
av sentrumsplanen som vi bare må gjennomføre i henhold til gamle
avtaler.
De årlige kostnadene på disse tiltakene er beregnet til kr. 10 mill. og det
er disse tiltakene eiendomsskatten skal gå til.
17. mai er like rundt hjørnet, la oss krysse fingrene for at vi får godt vær
på nasjonaldagen vår. Det er trivelig at hele bygda kan være med å feire
denne dagen. Det er noe spesielt ved å starte dagen med å kunne høre
korpsene som spiller rundt om i bygda. Å få være med på
kransepåleggingen på kirkebakken. Så treffes vi ved Rådhuset, store
som små, pyntet til fest, for så å gå i tog til Klæbuhallen. Arrangementet i
Klæbuhallen er også ei høytidsstund som er god å få med seg. Og til
slutt samværene som er i grendalagene og rundt om i våre hjem. Det er
godt med slike dager hvor vi kan møtes og feire vår frihet. Men vi må
ikke glemme hvor heldige vi er, vi som får bo i et av verdens beste land.
Jeg ønsker dere alle en riktig god 17.mai!
Snart er det sommer og sommerferien står for tur. Ferie er å oppleve noe
annet enn vi gjør i den travle hverdagen, da skal vi lade batteriene for å
møte nye utfordringer.
Med alle de fine områdene vi har i Klæbu, så trenger vi ikke å reise langt
for å få den gode rekreasjon, her er det bare å bruke fantasien. Klæbu
har det!
Jeg ønsker dere alle sammen en riktig god sommer! Nyt den! Så er vi i
toppform til å starte på igjen etter ferien.
Hilsen Jarle Martin

