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12/2015: Godkjenning av møteprotokoll 
 
Behandling: 
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av rådmannen.  

 

Vedtak: 
 

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

13/2015: Orienteringer 

 
Behandling: 
 
1. Statsfinansiert eldreomsorg. 
Runar Stemme informerte om statsfinansiert eldreomsorg. Eldrerådet mener Spydeberg kommune 
bør søke om å være med i dette prosjektet. 
 
2. Endring i boligsosial handlingsplan – nye opplysninger om Grinitun. 
Orientering ved Runar Stemme. 
 
3. 40 års jubileum markeres på Grinitun torsdag 3. septemberRunar Stemme orienterte om 
markering av 40 årsdag med åpent hus på Grinitun. 
 
4. MiddagsombringelseRunar Stemme orienterte om nytt tilbud som iverksettes fra 1. september.  
 
5. Trimpark - orientering v / Borghild HenriksenEldrerådet ønsker seg slike tilbud i Spydeberg, og 
ønsker at kommunen er pådrivere og aktive for å få dette til.   
 
6. Demensmøte Bjørg Martiniussen orienterte om åpent demensmøte 1 sept med dr. Nitter.  

 

Vedtak: 
Tas til orientering 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Til møtets slutt: 
 
1. Forespørsel om uttalelse til gang – sykkelsti til Lyseren.  
Eldrerådet mener det må asfalteres hele veien.  
 
2. Eldrerådet har fått et brev om varsel om planoppstart og bygging av blokker m/ 3-5 etasjer på 
Betania tomten. Eldrerådet ber om mer opplysninger i denne saken og finner det så langt uklart. Mer 



informasjon til neste møte.  
 
3. Solveig Danielsen,. Solveig Tveter og Randi Hauger har kontakt med Lin Johansen på dagsenteret – 
de skal samarbeide om frivillig hjelp, handle, følge og sosial hjelp til beboere på og rundt Grinitun. 
Det vil holdes et et møte på Grinitun om kort tid  
 
4. Jarl Meland stilte to direkte spørsmål til administrasjonen ved Runar Stemme:Hvordan går det med 
Lotte-light på Grinitun ? Hva ble rest «eldremilliard» brukt til ? 
5. Nytt Kalnes sykehus og parkeringsmuligheter :Hele sykehuset har ikke åpnet ennå og dette er noe 
som mange er opptatt av. Blir sak senere.Dette var det siste møtet for dette Eldrerådet. Flertallet av 
medlemmene i Eldrerådet ønsker ny periode. Forslag fra foreningene forelegges Rådmannen. 
Eldrerådet ønsker også at sekretær fortsetter. 


