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Interpellasjon til kommunestyret den 24.01.13 - Bygging av
tilrettelagte kommunale utleieboliger ved grendesenter Moen i
Forradal
Interpellasjon fra Per Moen (AP):
Jeg mener det er viktig å legge til rette for at alle aldersgrupper og folk med
funksjonshemminger kan ha et botilbud i alle deler av kommunen.
Derfor vil jeg at Stjørdal kommune må starte et planarbeid for å bygge tilrettelagte
utleieboliger/leiligheter for eldre og andre med slikt behov i tilknytning ved et framtidig
grendefelt i grendesenteret Moen i Forradal.
Det bor mange eldre i Forradal med eneboliger med store tomter som er lite tilrettelagt for eldre
med redusert helse og bevegelighet. Mange kvier seg for å skaffe seg mer egnet bolig da de må
flytte fra bygda for å få et slikt botilbud.
Ved grendesenteret Moen er det en god infrastruktur for å bygge slike boenheter. Her er det
dagligvarebutikk, oppvekstsenter med skole og barnehage, fiberbredbånd, kommunalt vann og
avløp og god veiforbindelse ned til Hegra og Stjørdal.
Et slikt botilbud vil være viktig for en positiv utvikling av bygda og gi eldre og andre som
trenger et slikt botilbud et godt og egnet hjem i sin egen bygd. De ledige boligene som følge av
dette vil være attraktive for nye generasjoner og andre som ønsker å bo mer landlig men
samtidig sentralt.
Ved budsjettbehandlingen for 2013 ble det satt av 700000 kroner til å planlegge nye
boligfelt/grendefelt ute i grendene. Dette for å styrke bosettingen i alle deler av kommunen og
oppnå en 60/40 fordeling mellom sentrum og kommunedelene.
Et slik mål om 60/40 fordeling må være et tilbud til alle deler av befolkningen uansett alder og
helse. Det oppnår vi best ved et kommunalt engasjement.
Jeg vil derfor be om at det tas et kommunalt initiativ for at et slikt botilbud blir en realitet, og at
det snarest fremmes en sak om dette til politisk behandling.

