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27/2014 Økonomi-  og strategiplan 2015 - 2018 

 
 
  



26/2014: Godkjenning av møteprotokoll 
 
Behandling: 
 

Enstemmig som foreslått. 

 

Vedtak: 
 

Protokoll godkjennes slik den foreligger. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

27/2014: Økonomi-  og strategiplan 2015 - 2018 

 
Behandling: 
 
Eldrerådets uttalelse: 
 
Investeringsplan: 
Pkt.10  kommunale veier. Eldrerådet mener at bl.a. Fiks gata app ikke virker etter hensikten. Det 
rapporteres inn avvik (huller i veien) som ikke blir reparert rettet opp. Det er et sterkt ønske om 
resultater/at noe skjer for veistandarden i Spydeberg er dårlig både på vei og sykkel/gangbane. 
Eldrerådet forventer at innrapporterte meldinger blir tatt på alvor. 
 
Videre av/påstigning parkering ev Landsbylegene må forseres og utføres raskest mulig  Likeledes 
fotgjengeroverganger  i  Nordmyrveien og Stasjonsgata. Dette haster det  å få gjort noe med. 
Pkt. 32.  HC-parkering – opprydding/opprusting av HC-parkering  i Spydeberg kommune ( jelder 
spesielt ved kirkene) bør tilbakeføres til 2015. ( ikke utsettes ytterligere ). Saken er over 10 år 
gammel og er lovet løst flere ganger gjennom denne tiden. 
 
Pkt 2 21 og 29. Eldrerådet støtter punktene om ny dagsenterbuss og nytt utstyr  på kjøkkenet. Videre 
også at gjennomgang av behov for omgjøring/renovering/tilbygg vurderes en omgang til for å få laget 
rett dimensjonering i forhold til fremtidige behov. Eldrerådet vil at de som har behov for ulike typer 
tjenester skal få det og at tilbudet skal være tilpasset behovet. 
 
Drøfting – varsel om oppstart av planarbeid. 
Eldrerådet vil peke på sterke ønsker om å opprettholde grønne flekker / plasser r/lommer som 
møteplasser. Dette skal være til felles glede for alle – gamle som unge. ( utstyres med trimapparat, 
store sjakkspill, husker m.m.) Eldrerådet ønsker å se sammenheng mellom Folkehelsepark, grønne 
lunger og Hylli bekken. Det må gjøres noe med det  og ordnes opp  i. Eldrerådet ønsker å tenke 
helhetlig med universell utforming over alt. Eldrerådet lurer på grenseoppganger på kartet som ligger 
ved saken. Noe av området blir delt  opp på en rar måte. 
 
 
 
 



Til møtets slutt: 
Kurs for Eldrerådets medlemmer i Melsomvik. Det kommer jevnlig tilbud om kurs for medlemmene 
og sekretær. 4 dagers kurs for å lære om Eldrerådets funksjon m.m.. De fleste er nå kurset og med 
5000,- kr på budsjettet er det ikke mye å spekulere med. Eldrerådet ser nå at det ikke vil sendes noen 
før evt etter neste valg når det kan bli ny sammensetting. Sekretær får i oppdrag å forhøre seg med 
Rådmannen om mulighet for å overføre penger fra et år til et annet. Noen av pengene går til en 
juleavslutning for rådets medlemmer, men kanskje da noe kan settes på fond og benyttes til kurs? 
sekretær kommer med svar på neste møte. 
 

Neste møte 011214 utgår (da vi hadde ekstra møte fremskyndet i dag ). Ny møteinnkalling for 2015 
vil komme. 
 
Befaring på jernbaneområdet. Det var befaring på området 031114. Eldrerådet er fremdeles ikke helt 
fornøyd og vil fremheve behovet for universell utforming. 
 
Juleavslutning for rådene. Det ble bestemt 111214 kl. 15.30 på Grinitun. Jarl Meland ordner 
innbydelser. Solveig Danielsen har ansvar har for å melde antall noen dager i forveien. Hilde 
Dybedahl, Kirsten Langehaug og Runar Stemme bes inn sammen med varamedlemmer. 
 
Tur til Sverige. Jarl Meland er i dialog med Heidi Aas ang tur 19 eller 20 november. 

 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 


