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Referat fra møte i Eldrerådet 07.06.21  

Tilstede: Hans Tørrisplass, Mona Garborg, Aasta Teigen, Alf Majormoen, Anne Lise Breie  

Andre: Geir O. Garthus (sekretær), Linda Øye (sak 6/21), Janne Iren Skjellanger (sak 9/21)  

Møtested: Nesbyen kommunehus  

Møtetidspunkt: kl 13.00 – 15.30  

 

Saksliste: 

Sak 6/21 Bibliotek – omvisning og orientering om nytt bibliotek  

Bibliotekar Linda Øye viste rundt og orienterte om det nye biblioteket. 

Lokalene kan blant annet brukes til arrangementer og kursvirksomhet. Eldrerådet vil ta initiativ til 
samarbeid med ungdomsskolen om elever kan veilede eldre i bruk av data. 

  

Sak 7/21 Bolyst (Bo i Nesbyen) – drøfting av ønsker og boligbehov for eldre  

Det ble orientert om prosjektet og vist film om å bo i Nesbyen. Kommunen må tilrettelegge for at det 
blir et variert tilbud av boliger for eldre og andre.  

Eldrerådet er positiv til nye prosjekter blant annet på Østenfortomta. Fremtiden for Villa Elverhøy må 
avklares slik at det ikke hindrer videre utvikling. 

 

Sak 8/21 Aktuelle saker fra utvalg og kommunestyre  

 Revidert avtale intermediære plasser Hallingdal Sjukestugu 

Rådet anbefaler kommunestyret å vedta den nye reviderte avtalen. Det er viktig at Nesbyen 
er med og opprettholder et godt helsetilbud ved Hallingdal Sjukestugu. 

 Reguleringsplan for Sorenskrivergården 

Det ble orientert om justert plan som er lagt ut på høring. 

 Årsmelding, regnskap og budsjettjustering 

Det ble orientert om sakene som skal til behandling. 

 

Sak 9/21 Eventuelt  

 Universell utforming av uteområde barne- og ungdomsskolen 

Janne Iren Skjellanger som er prosjektleder orienterte om planene. Eldrerådet vil følge 
prosjektet og eventuelt komme med innspill til utforming som kan inkludere flere grupper. 

 

 Neste møte i eldrerådet er etter planen mandag 20. september kl 13.00 
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