
 
 

Utvalg: Barn og unges kommunestyre 
Møtedato: 26.03.2012 Møtested: Egersund Arena 
Tidspunkt - fra: 08:30 Tidspunkt - til: 12:00 
Sak – fra / til: 001/12 - 015/12 
 

 
 
 
Følgende medlemmer møtte: 
Fra Eigerøy skole: 
Lene Eirin Storebø, Thomas Nordbø Grimsrud, Eirik Zakariassen 
Fra Grøne Bråden skole: 
Anna Havsø Netland, Aina Marie Hetland Helleren, Astrid Hadland 
Fra Husabø ungdomsskole: 
Bjørnar Litsheim Refsland, Fredrik Hagevold, Benedikte Tengesdal Olsen 
Fra Hellvik skole: 
May Helen Karlsen, Joakim Olsen, Daniel Berntsen 
Fra Helleland skole: 
Steffen Mørk, Zlata Lazareva, Karen Therese Frisk 
Fra Lagård ungdomsskole: 
Marit Surdal, Georg B. Berglyd, Daniel Helleren 
Fra Husabø skole: 
Oda Marandon Monsen, Ingid Alice Egeland, Sanna T. Stangeland 
Fra Rundevoll skole: 
Emilie Jørgensborg, Lone Seljevold Klippen, Thadshana Somalingam 
 
Følgende fra administrasjonen møtte: 
Svein Ivar Midbrød, Leiv Kåre Nodland, Helga Bode 
Rådmann Ketil Helgevold var tilstede under behandling av sak 001/12.  
 
 
 
 

 
 
 
 

Leif Erik Egaas  
Ordfører Helga Bode 
 Utvalgssekretær 

 EIGERSUND KOMMUNE 
Barn og unges kommunestyre 



Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer: 
Barn og unges kommunestyre 2012 har 24 representanter. 
Fra Eigerøy skole: 
Lene Eirin Storebø, Thomas Nordbø Grimsrud, Eirik Zakariassen 
Fra Grøne Bråden skole: 
Anna Havsø Netland, Aina Marie Hetland Helleren, Astrid Hadland 
Fra Husabø ungdomsskole: 
Bjørnar Litsheim Refsland, Fredrik Hagevold, Benedikte Tengesdal Olsen 
Fra Hellvik skole: 
May Helen Karlsen, Joakim Olsen, Daniel Berntsen 
Fra Helleland skole: 
Steffen Mørk, Zlata Lazareva, Karen Therese Frisk 
Fra Lagård ungdomsskole: 
Marit Surdal, Georg B. Berglyd, Daniel Helleren 
Fra Husabø skole: 
Oda Marandon Monsen, Ingid Alice Egeland, Sanna T. Stangeland 
Fra Rundevoll skole: 
Emilie Jørgensborg, Lone Seljevold Klippen, Thadshana Somalingam 
 
 
Saksliste: 

Sak nr. Sakstittel L 

001/12 Fordeling av penger til skolenes B-saker  

002/12 C-sak fra Eigerøy skole: Skatepark  

003/12 C-sak fra Eigerøy skole: Leirskole  

004/12 
C-sak fra Grøne Bråden skole: Gatelys i stien fra Holanveien og ned bak 
sykehuset 

 

005/12 C-sak fra Grøne Bråden skole: Nytt buss-skur merket Barneskole  

006/12 
C-sak fra Husabø ungdomsskole: Kiellandskogen - lage badeplass og 
oppgradere stier 

 

007/12 C-sak fra Hellvik skole: Nytt dekke i ballbingen  

008/12 C-sak fra Hellvik skole: Gatelys fra butikken Hellvik til Trosavigveien  

009/12 C-sak fra Helleland skole: Undergang E39 ved Bens kafe  

010/12 
C-sak fra Lagård ungdomsskole: Oppussing av gymsal og svømmehall 
på Lagård 

 

011/12 
C-sak fra Lagård ungdomsskole : Krøllgress-dekke på Grusbanen ved 
Lagård ungdomsskole 

 

012/12 C-sak fra Husabø skole: Utbygging av Husabø skole  

013/12 C-sak fra Husabø skole: Skøytebane/skøytehall  

014/12 C-sak fra Rundevoll skole: Lekeplassen i byen - opprustning  

015/12 Spørsmål/orienteringer i barn og unges kommunestyremøte  26.3.2012  

 
 
 
 



001/12: Fordeling av penger til skolenes B-saker  
 

Rådmannens forslag til vedtak 15.03.2012: 
1. Eigerøy skole innvilges kr 6.500,- til utgifter til forhøyet nett over ballbingen. 
2. Grøne Bråden skole innvilges kr 5.000,- til innkjøp av 5 svipenner til sløyden. 
3. Husabø ungdomsskole innvilges kr 6.000,- til innkjøp av 2 benker til bruk i 

skolegården.  
4. Hellvik skole innvilges kr 6.900,- som delbetaling til innkjøp av nytt lekeapparat. 
5. Helleland skole innvilges kr 8.000,- som delbetaling til innkjøp av bordtennisbord ute. 
6. Lagård ungdomsskole innvilges kr 6.000,- som delbetaling til innkjøp av volleyballnett 

og stolper. 
7. Husabø skole innvilges kr 8.000,- til innkjøp av 2 i-pader. 
8. Rundevoll skole innvilges kr 4.500,- til innkjøp av spill til elevkvelder. 

 
 
 
26.03.2012 Barn og unges kommunestyre 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Grøne Bråden skole fikk 21 stemmer, Lagård ungdomsskole 21 stemmer, Eigerøy skole 19 
stemmer, Husabø ungdomsskole, 18 stemmer, rundevoll skole 14 stemmer, Hellvik skole 8 
stemmer, Husabø skole 7 stemmer og Helleland skole 6 stemmer. 
 
BUK-001/12 Vedtak: 

1. Grøne Bråden skole innvilges kr 5.000,- til innkjøp av 5 svipenner til sløyden. 
2. Lagård ungdomsskole innvilges kr 6.000,- som delbetaling til innkjøp av volleyballnett og 

stolper. 
3. Eigerøy skole innvilges kr 6.500,- til utgifter til forhøyet nett over ballbingen. 
4. Husabø ungdomsskole innvilges kr 6.000,- til innkjøp av 2 benker til bruk i skolegården. 
5. Rundevoll skole innvilges kr 4.500,- til innkjøp av spill til elevkvelder. 
6. Hellvik skole innvilges kr 6.900,- som delbetaling til innkjøp av nytt lekeapparat. 
7. Husabø skole innvilges kr 8.000,- til innkjøp av 2 i-pader. 
8. Helleland skole innvilges kr 7.100,- som delbetaling til innkjøp av bordtennisbord ute. 
 

 

002/12: C-sak fra Eigerøy skole: Skatepark  
 

Forslag til vedtak 15.03.2012: 
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Eigerøy skole om en skatepark i kommunen. 
 
 
 
26.03.2012 Barn og unges kommunestyre 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Forsalg fra Eigerøy skole fikk 9 stemmer. 
 
BUK-002/12 Vedtak: 
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Eigerøy skole om en skatepark i kommunen. 
 



Saken legges fram i referat til kommunestyret. 
 

003/12: C-sak fra Eigerøy skole: Leirskole  
 

Forslag til vedtak 15.03.2012: 
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Eigerøy skole om at leirskoleordningen blir 
innført igjen.   
 
 
 
26.03.2012 Barn og unges kommunestyre 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Forslag fra Eigerøy skole fikk 19 stemmer. 
 
BUK-003/12 Vedtak: 
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Eigerøy skole om at leirskoleordningen blir 
innført igjen.   
 
Saken fremmes for videre behandling. 
 

004/12: C-sak fra Grøne Bråden skole: Gatelys i stien fra Holanveien 
og ned bak sykehuset  
 

Forslag til vedtak 15.03.2012: 
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Grøne Bråden skole om lys langs gangstien 
mellom Holanveien og området ved Lagård sykehus. 
 
 
 
26.03.2012 Barn og unges kommunestyre 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Forslaget fra Grøne Bråden skole fikk 4 stemmer. 
 
BUK-004/12 Vedtak: 
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Grøne Bråden skole om lys langs gangstien 
mellom Holanveien og området ved Lagård sykehus. 
 
Saken legges fram i referat til kommunestyret. 
 

005/12: C-sak fra Grøne Bråden skole: Nytt buss-skur merket 
Barneskole  
 

Forslag til vedtak 15.03.2012: 
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Grøne Bråden skole om nytt buss-skur 
merket Barneskole på Lagård. 
 
 
26.03.2012 Barn og unges kommunestyre 
 



Møtebehandling: 
 
Votering: 
Forslaget fra Grøne Bråden skole fikk 4 stemmer. 
 
BUK-005/12 Vedtak: 
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Grøne Bråden skole om nytt buss-skur merket 
Barneskole på Lagård. 
 
Saken legges fram i referat til kommunestyret. 
 

006/12: C-sak fra Husabø ungdomsskole: Kiellandskogen - lage 
badeplass og oppgradere stier  
 

Forslag til vedtak 15.03.2012: 
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Husabø ungdomsskole om å lage badeplass 
og oppgradere stier i Kiellandskogen. 
 
 
 
26.03.2012 Barn og unges kommunestyre 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Forslaget fra Husabø ungdomsskole fikk 19 stemmer. 
 
BUK-006/12 Vedtak: 
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Husabø ungdomsskole om å lage badeplass og 
oppgradere stier i Kiellandskogen. 
 
Saken fremmes for videre behandling. 
 

007/12: C-sak fra Hellvik skole: Nytt dekke i ballbingen  
 

Rådmannens forslag til vedtak 15.03.2012: 
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Hellvik skole som søker om støtte til 
oppgradering av ballbingen.  
 
 
 
26.03.2012 Barn og unges kommunestyre 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Forslaget fra Hellvik skole fikk 11 stemmer. 
 
BUK-007/12 Vedtak: 
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Hellvik skole som søker om støtte til 
oppgradering av ballbingen.  
 
Saken legges fram i referat til kommunestyret. 
 



008/12: C-sak fra Hellvik skole: Gatelys fra butikken Hellvik til 
Trosavigveien  
 

Forslag til vedtak 15.03.2012: 
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Hellvik skole om gatelys på strekningen fra 
butikken Hellvik til Trosavigveien.  
 
 
 
26.03.2012 Barn og unges kommunestyre 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Forslaget fra Hellvik skole fikk 3 stemmer. 
 
BUK-008/12 Vedtak: 
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Hellvik skole om gatelys på strekningen fra 
butikken Hellvik til Trosavigveien.  
 
Saken legges fram i referat til kommunestyret. 
 

009/12: C-sak fra Helleland skole: Undergang E39 ved Bens kafe  
 

Forslag til vedtak 15.03.2012: 
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Helleland skole om undergang E39 ved Bens 
kafè. 
 
 
 
26.03.2012 Barn og unges kommunestyre 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Forslaget fra Helleland skole fikk 14 stemmer. 
 
BUK-009/12 Vedtak: 
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Helleland skole om undergang E39 ved Bens 
kafè. 
 
Saken fremmes for videre behandling. 
 

010/12: C-sak fra Lagård ungdomsskole: Oppussing av gymsal og 
svømmehall på Lagård  
 

Forslag til vedtak 15.03.2012: 
Barn og unges kommuenstyre støtter C-sak fra Lagård ungdomsskole om oppussing av 
gymsal og svømmehall på Lagård. 
 
 
 



26.03.2012 Barn og unges kommunestyre 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Forslaget fra Lagård ungdomsskole fikk 24 stemmer. 
 
BUK-010/12 Vedtak: 
Barn og unges kommuenstyre støtter C-sak fra Lagård ungdomsskole om oppussing av gymsal 
og svømmehall på Lagård. 
 
Saken fremmes for videre behandling. 
 

011/12: C-sak fra Lagård ungdomsskole : Krøllgress-dekke på 
Grusbanen ved Lagård ungdomsskole  
 

Forslag til vedtak 15.03.2012: 
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Lagård ungdomsskole om krøllgress-dekke 
på Grusbanen ved Lagård ungdomsskole. 
 
 
 
26.03.2012 Barn og unges kommunestyre 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Forslaget fra Lagård ungdomsskole fikk 12 stemmer. 
 
BUK-011/12 Vedtak: 
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Lagård ungdomsskole om krøllgress-dekke på 
Grusbanen ved Lagård ungdomsskole. 
 
Saken legges fram i referat til kommunestyret. 
 

012/12: C-sak fra Husabø skole: Utbygging av Husabø skole  
 

Forslag til vedtak 15.03.2012: 
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Husabø skole med ønske om at kommunen 
starter planlegging av utbygging på Husabø skole.  
 
 
 
26.03.2012 Barn og unges kommunestyre 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Forslaget fra Husabø skole fikk 21 stemmer. 
 
BUK-012/12 Vedtak: 
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Husabø skole med ønske om at kommunen 
starter planlegging av utbygging på Husabø skole.  
 
Saken fremmes for videre behandling. 



 

013/12: C-sak fra Husabø skole: Skøytebane/skøytehall  
 

Forslag til vedtak 15.03.2012: 
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Husabø skole om at kommunen utreder 
muligheten for et tilbud om skøytebane/skøytehall.  
 
 
 
26.03.2012 Barn og unges kommunestyre 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Forslaget fra Husabø skole fikk 1 stemme. 
 
BUK-013/12 Vedtak: 
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Husabø skole om at kommunen utreder 
muligheten for et tilbud om skøytebane/skøytehall.  
 
Saken legges fram i referat til kommunestyret. 
 

014/12: C-sak fra Rundevoll skole: Lekeplassen i byen - 
opprustning  
 

Forslag til vedtak 15.03.2012: 
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Rundevoll skole om å fikse/oppdaterte 
lekeplassen i byen.  
 
 
 
26.03.2012 Barn og unges kommunestyre 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Forslaget fra Rundevoll skole fikk 12 stemmer. 
 
BUK-014/12 Vedtak: 
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Rundevoll skole om å fikse/oppdaterte 
lekeplassen i byen.  
 
Saken legges fram i referat til kommunestyret. 
 

015/12: Spørsmål/orienteringer i barn og unges kommunestyremøte  
26.3.2012  
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 26.03.2012: 
 

Barn- og unges kommunestyre mandag 26. mars 2012 
Spørsmål til ordføreren – innkommet fra skolenes elevråd: 
 



Fra Eigerøy skole: 
 
Spørsmål 1: 
Når kommer det gang- og sykkelsti på Nordre Eigerøy? 
 
Svar:  Reguleringsplan ble godkjent i kommunestyret, forrige mandag. Opp til Fylket som eier 
veien å sette i gang. Jeg har tatt initiativ til å prøve å få den med som en del av sykkelbyavtalen, 
men det er for tidlig å si ennå.når en eventuell oppstart kan finne sted. 
 
Spørsmål 2: 
Når skal det bli trygg skolevei fra Eigerøybroa til veien opp til skolen, Hovlandsveien? 
 
Svar:  Det er nok et stykke fram til det dessverre før det kan foretas utbedringer fra brua og 
sørover Hovlandsveien.  Nå ser det imidlertid ut til at det blir bygging på det nye feltet på 
Leidland og da kan en knytte skolen og skoleveien sammen over dette feltet for de elever som 
bor på N. Eigersøy .  
 
 

Fra Grøne Bråden skole: 
 
Spørsmål 1: 
Det er til tider veldig mye trafikk av traktorer rundt Lagårdsområdet. Det er ungdommer som 
kjører ganske fort i boligområdet og traktorer er store kjøretøy som kan være farlige der det er 
myke trafikanter. Vi lurer på hvorfor det er lov til å kjøre med traktor i trafikken når man bare er 
16 år og ikke med bil før man er18 som og er et mindre kjøretøy. 
 
Svar: Veldig godt spørsmål. Nasjonale regler. Bor selv på Lagård og har reg dette. Har nok sin 
opprinnelse fra langt tilbake da det var viktig at barna til bønder kunne hjelpe på gården. I 
Minnesota i USA kan barn til en bonde få bilsertifikat når de er og kjøre traktor lenge før det. 
Faktisk ikke krav om førerkort for traktor så vidt jeg vet. 
 
 
Spørsmål 2: 
Hvorfor har vi ikke en spille/bowlinghall som vi unge kan være i på fritida? 
 
Svar: Det er ikke en kommunal oppgave å drive bowlinghall/spillehall. Jeg liker ikke at det blir 
etterlyst en spillehall ! Hva er det ? Hvis dere tenker på en hall med spilleautomater sier jeg : 
Heldigvis har vi ikke det !!!! Vet ikke om noe mer destruktivt og dumt enn det – kom dere ut i 
frisk luft – altfor mye PC og spill ! Bowlinghall må private opprett  og drive. Vi hadde en 
bowlinghall som jeg tror ikke gikk så veldig bra, har hørt at det er tungt å drive bowling. Store 
investeringer og lite inntjening.  
 
 

Fra Husabø ungdomsskole:  
 
Spørsmål 1: 
Elevrådet ønsker ikke at det nye hotellet skal ligge på Gruset. Plasseringen blokkerer utsikten 
for mange som bor i området og for bilister på vei til sentrum. 
Vi trenger også området til tivoli 17. mai og til parkeringsplass.  
Vi vil at hotellet plasseres på andre siden av Vågen. Lages en hengebro over fra hotellet til 
Perrongen, blir det kort vei for hotellets gjester å komme seg til sentrum. 
Er ordføreren enig i våre synspunkter?  
Hvis ordføreren er uenig, vil vi vite hvorfor?  
 
Svar: Ordføreren forholder seg til det som kommunestyret bestemmer, og et enstemmig k-styre 
har tre ganger sagt at Gruset er hotelltomt. Det forholder jeg meg til.  



 
 
Spørsmål 2: 
Elevrådet synes det er for mye søppel i gatene i sentrum og i boligfeltene omkring. 
Vi mener det vil hjelpe hvis det blir utplassert flere søppelstativ i byen. Da slipper vi å ”drasse” 
på alt søppelet, og det blir mindre søppel på bakken. 
Kan du som ordfører sørge for at noe kan bli gjort med dette? 
 
Svar: Veldig godt initiativ ! Hvis det er det som skal til for å få det ryddig bør det være en smal 
sak å få til. Betinger at de blir brukt og at det ikke blir utøvet hærverk på søppelstativene. Det 
ser vi dessverre altfor ofte.  
 
 

Fra Lagård ungdomsskole: 
  
Spørsmål 1: 
På Lagård ungdomskole har vi flere ganger fått beskjed om at skolekjøkkenet skal pusses opp. 
Vi har til og med ryddet ut av skap og skuffer ved året slutt, fordi vi trodde på løftet om at 
kjøkkenet skulle pusses opp i løpet av sommeren. 
Vi har fått beskjed om at det er satt av penger til dette. 
 
Vi tror at dersom mattilsynet hadde sett de dårlige forholdene vi har på skolekjøkkenet, så ville 
de ha steng rommene med en gang. Hva skulle vi da ha gjort i Mat og helse-faget? Ingen skole-
kjøkken  
 
1.Hva kan ordføreren tenke seg å gjøre for å få fortgang på dette problemet? Hvis det allerede 
er satt av penger til ombyggingen, hvorfor drar dette så ut i flere år?  

Svar: Det er satt av 3.000.00 penger til dette utbedring av skolekjøkkenet dette året – håper at 
arbeidet vil bli utført i ferien eller iallfall dette året siden vi har satt av penger. 

Spørsmål 2: 

På Lagård ungdomskole er det mange elever som er fra Eigerøy. Vi har lenge ønsket oss, og 
håpet på at det kunne lages en sykkelsti fra Eigerøy bru og ut til Nordre Eigerøy, helst helt uttil 
Ydstebrød.  

Svar:HELT ENIG !! Da kan en sykle hekle veien til utgangspunktet for tur til Eigerøy Fyr.  

Mange andre elever som går på Eigerøy skole ville hatt glede av sykkelstien, spesielt de som 
bor nærmere enn 6 km og ikke har rett på buss. Noen av våre elever bor også i grensen til at de 
ikke får gratis buss til skolen. De sykler, og da hadde det vært bra med sykkelsti, i allefall et 
stykke av veien.  

Svar:HELT ENIG !!! 

Ellers er det mange voksne og som synes det hadde vært greit med sykkelsti til Nordre Eigerøy, 
slik at de trygt og sikkert kunne sykle til og fra jobb. Det er ganske mange farlig punkt langs 
veien og ikke lett å sykle når det er stor trafikk. 

Svar: HELT ENIG !!!! 

Sykling eller gåing til jobb og skole ville med andre ord også helsemessig vært bra for mange av 
Egersunds befolkning.  



Svar: HELT ENIG, VIKTIG Å HOLDE SEG I GOD FORM  !!!! 

2. Kan ordføreren gjøre noe for å få fortgang i denne saken og evt. prøve å prioritere midler til et 
slik tilbud? 

Svar:Ja, jfr svar til Eigerøy skole.  

 

Fra Husabø skole:                                                

Spørsmål 1: 
Hvorfor får ikke elevene i Eigersund reise på leirskole? Vil ordføreren jobbe for å innføre 
leirskole igjen?  
 
Svar: Et pengespørsmål, det har ikke vært tatt opp av noen til nå Registrerer imidlertid at 
Leirskolem er den C-saken som har fått 3. plass i avstemmingen  her i dag. Det blir lagt merke 
til og må i så fall tas opp i forbindelse med budsjettet. Leirskoleopphold behøver kanskje ikke bli 
så skrekkelig dyrt. 
 
 
Spørsmål 2: 
Husabø skole trenger mer plass! Hva vil ordføreren gjøre for at det skal bli nok plass for elever 
og ansatte ved Husabø skole? 
 
Svar: Det er satt av penger , kr 500.000 til planlegging av utvidelse. I tillegg er skoleledelsen i 
kommunen i beredskap og tenker modulløsning hvis det skulle bli aktuelt ved akutt 
plassmangel.  
 
 
 

Fra Rundevoll skole: 
 
Spørsmål 1: 
På hvilken måte tenker du at du kan være et godt forbilde for barn og unge i Egersund? 
 
Svar: Ordfører ønsker alltid å være et forbilde for alle, både voksne, barn og unge. Det er min 
plikt. Hvordan kan jeg være det ? Prøver å være tilgjengelig for de som ønsker å få fatt i meg, 
både voksne og unge. En skal ikke love mer enn det en VET en kan holde. Og man skal holde 
det man lover !!   
Jeg synes det er viktig å vise at man er positiv og har godt humør. Jeg har alltid likt at der er 
takhøyde dvs at der er rom for litt spøk og skjemt, samtidig som det er alvorlig. Trivsel er viktig 
på en arbeidsplass – det gir en god arbeidssituasjon. Slik er det også i klasserommet – hvis 
dere har ro i klassen, lytter på læreren og hører etter, v il læreren være fornøyd med dere, dere 
vil oppleve en lærer som er blid og grei og undervisingen vil gå lettere, og ikke minst det 
viktigste av alt, dere vil lære mer. Ordføreren synesd et er viktig å gå foran som et godt 
eksempel i alle situasjoner.  
 
 
Spørsmål 2: 
Lekeplassen i Apalveien er tatt bort. 
Kommer det en ny eller skal området brukes til noe annet?  
 
Svar: Den er av sikkerhetsmessige grunner tatt bort, antar da at noe av utstyret har vært 
ødelagt og farlig å bruke – ny koster 300 – 500 – området blir liggende i påvente av mulig ny om 
noen år ! 



 
 
 
Fra Hellvik Skole :  
 
 
Vi har lenge forstått det slik at veien forbi skolen skulle ordnes. Rektor lovet at det skulle skje 
høsten 2011, men ennå er ingenting gjort. 
 
Spørsmål: Hva er grunnen til at dette arbeidet ikke er gjort? Når vil det bli gjort noe der? 
 
Svar: Grunnen til at arbeidet ikke er utført tidligere er at det ikke har vært avsatt nok 
investeringsmilder. Midlene er nå på plass og planleggingsarbeidet har startet. Vi var på 
befaring i området med en veiplanlegger i går, og det arbeides med tekniske planer for fortau 
fra krysset ved skolen (låvebrua) og frem til Hellvik barnehage. Dette arbeidet må ut på anbud 
etter regler om offentlig anskaffelse, og det er derfor vanskelig å si noe eksakt tidspunkt for 
ferdigstillelse, men vi har som mål at fortauet skal være klart en gang mellom august og 
oktober.  
 
 

Tilleggsspørsmål fra Lagård ungdomsskole 
 
Elevrådet ved Lagård ungdomsskole har for en tid tilbake sendt brev til administrasjonen i 
kommunen vedr. vaktmestertjenesten, men  har ikke mot mottatt svar på henvendelsen. 
Etterlyser tilbakemelding. 
 
Svar: Alle som sender en henvendelse til kommunen skal ha et svar tilbake. Ordføreren vil 
undersøke saken.    
 
 
26.03.2012 Barn og unges kommunestyre 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
 
 
BUK-015/12 Vedtak: 
Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 



 
 
 
 


