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FINNSNES: Lenvik kommu
ne har bevilget 3.000 kroner i
tilskudd til Lenvik KrF i for
bindelse med et eldreseminar
som partiet skal arrangere 5.
mai. KrF hadde søkt om akku
rat dette beløpet. Tema for
seminaret er samhandlingsre
formen. Arrangementet holdes
på Frivillighetssentralen i Bo
og aktivitetssenteret på Finns
nes.
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Vil ha utvidet
avgiftstid
lørdager

FINNSNES:
Rådmannen
foreslår overfor politikerne at
avgiftstida for parkering på
Finnsnes lørdager utvides fra
kl. 13.00 til 16.00 på de offent
ligrettslige områdene.
Saka skal opp i formannska
pet 11. mai.
I saksutredninga vises det
til at hvis avgiftstida utvides til
klokka 16.00 på lørdager vil
det bli lik avgiftstid i hele sen
trum, man får større utskifting
av bilmassen og det vil bedre
tilgjengeligheta i sentrum.
Rådmannen
foreslår
at
endringa gjøres gjeldende fra
1. juni 2010.

Toppmøte for
kommunene
OSLO: 530 kommunetopper
fra hele landet møtes tirsdag
og onsdag i Oslo for å disku
tere lokaldemokratiets viktig
ste utfordringer.
Årets foredragsholdere er
blant andre:
Statsminister Jens Stoltenberg
Kommunal- og regionalminis
ter Liv Signe Navarsete
Oslo-ordfører Fabian Stang
Forbundsleder Jan Davidsen
Partileder Erna Solberg (H)
Styreleder KS Halvdan Skard
Administrerende direktør KS
Sigrun Vågeng.

Helsepenger
til Lenvik
FINNSNES: Helsedirektora
tet har gitt et tilskudd på
400.000 kroner til Lenvik
kommune. Tilskuddet er ment
å skulle dekke utgifter til
økning av personellressurser i
skolehelsetjenesten, framgår
det av skrivet fra Helsedirekto
ratet.

Oppgradering. Rådmannen foreslår å bruke 1,3 millioner kroner i år til oppgradering av Ringveien på Finnsnes.

Ringveien og grusveier

iteres
or
pri

FINNSNES: Råd

mannen foreslår at
Ringveien på Finns
nes blir reasfaltert i år
for 1,3 millioner kro
ner. Til oppgradering
av grusveier i distrik
tet foreslås det satt av
1,7 millioner kroner.
dj£ Kjell Arne Sørlie og
* Stian Jakobsen (foto)

Dette framgår av rådmannens
innstilling til formannskapet som
behandler saka 11. mai.
Totalt har teknisk drift 3,6 mil
lioner kroner til investering på
kommunale veier i 2010. - Denne

saken utdyper hvilke utfordringer
og problemstillinger som skal
løses innenfor denne ramma.
Rådmannen foreslår å konsen
trere innsatsen om å oppgradere
samt
Ringveien
oppgradere/påkoste grusveier i
distriktet, heter det i saksutred
ninga.

Grusveier
Det vises til at trafikkbelastninga
på Ringveien har økt betraktelig
de siste to åra «grunnet mer sak
tegående
trafikkavvikling
gjennom sentrum». Dette har
resultert i stor slitasje på asfalt
dekket med mye hull, framgår det
blant annet av saksutredninga.
De mest belastede grusveiene
som Kvannli-Svartfjell- og Tors
moveien har et behov for påkost
ning, da særlig sist vinter har vist

at disse veiene har stort behov for hjullaster for 55.000 kroner. Det
å øke rørtverrsnitt i
foreslås også å sette
av en reserve pa
stikkrenner og avkjø
545.000 kroner.
ringsrenner, heter
Helsesenter
det.
Kommunen har
veien og Sandvik
veien krever så store
fått en søknad fra
om veiinvesteringer
i
veigruppa på ytre
standarden i
grunnarbeid, samt
Tennskjær om asfal
§ Midt-Troms? [
fornying av VA-led
tering av en 500
ninger, at det må
meter lang veibit.
bevilges
investe
Erfaringstall viser at
kostnadene
med
ringsmidler i en helt
annen størrelsesorgrunnarbeid og asfal
den for at det skal
tering kan beløpe seg
til én million kroner,
være rasjonelt å ta
vises det til i saksutredninga
fatt på dette arbeidet, heter det i
Rådmannen kan ikke anbefale saksutredninga.
gjennomføring av tiltaket vurdert
kjell. ame. sorlie @ folkebladet, no
med bakgrunn i trafikkbelastning
7785 20 52/480 30 513
og befolkningstetthet, heter det.
Overfor politikerne foreslås
det kjøpt en grus/steinskuffe til en

