Trondheim kommune

Møteprotokoll
Byutviklingskomite
Møtested: Formannskapssalen, rådhuset
Møtedato: 08.09.2011
Tid: 1700
Til stede på møtet
Medlemmer:

Varamedlemmer:
Meldt forfall:
Ikke møtt:
Fra administrasjonen:

Møteleder:
Fra sekretariatet:

Roar Aas, Jens Dale Røttereng, Per Digre, Tonje Bakke, Kolbjørn Frøseth,
Torleif Hugdahl, Gaute Busch, Tore A. Torp, Espen Agøy Hegge, Svein
Otto Nilsen
Leif Samstad, Haakon Pettersen, Kjetil Utne, Sigmund Ofstad, Ellen
Johansen
Heidi Eidem, Karianne Holt Ekle, Tone Stav, Hans Borge, Bjørn Hildrum
Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen, byplansjef Ann-Margrit
Harkjerr, utbyggingssjef Harald Bjørlykke (sak 42/11)
Komiteleder Espen Agøy Hegge
Øyvind Øyen

15 medlemmer til stede.
Pkt. 1 Godkjenning av innkalling og sakliste:
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.
Komiteleder opplyste at sak 42/11 ville bli behandlet først.
Pkt. 2 Godkjenning av protokoll fra møte 11.8.2011:
Protokoll fra møte 11.8.2011 ble enstemmig godkjent.
Pkt. 3 Melding av spørsmål/saker til eventuelt:
Ingen saker meldt.
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SAKSLISTE
Saksnr.
23/11

Arkivsaksnr.
11/22781
FORSLAG TIL VISJON FOR TRONDHEIMS BYKJERNE

42/11

09/33306
DETALJREGULERING AV PRESTHUSOMRÅDET PÅ RANHEIM,
BRANNSTASJON M.M. SLUTTBEHANDLING
08/34186
KALVSKINNET - ENDRING AV REGULERINGSPLAN R118ap
ÅPNINGER AV TO ALLMENNINGER VED NIDELVA,
SLUTTBEHANDLING
09/33304
DETALJREGULERING AV TRANSITTGATA 4, LOSGATA 3-5,
NYHAVNA BRANNSTASJON, SLUTTBEHANDLING

40/11

41/11

43/11

44/11

45/11

46/11

47/11
48/11

49/11

50/11

51/11

10/33827
DETALJREGULERING AV RV 706, NORDRE AVLASTNINGSVEG,
GANG- OG SYKKELBRU SKANSEN SLUTTBEHANDLING
07/5150
DETALJREGULERING AV MUNKHAUGVEITA 5 OG 7
SLUTTBEHANDLING
08/44033
DETALJREGULERING AV HOLTERMANNS VEG 70 OG
SORGENFRIVEIEN 11 SLUTTBEHANDLING
10/45674
DETALJREGULERING AV HAAKON VIIS GATE 8-10,
SLUTTBEHANDLING
10/31575
DETALJREGULERING AV LADEHAMMEREN 1 SLUTTBEHANDLING
11/7041
DETALJREGULERING AV E6 - OMKJØRINGSVEGEN, TUNGA ROTVOLL SAMT SØNDRE DEL AV HAAKON VIIS GATE (FV 868)
SLUTTBEHANDLING
11/36249
EGEN BYGNING FOR BONDENS MARKED I TRONDHEIM PRIVAT
FORSLAG FRA SVEIN OTTO NILSEN (DEM)
11/39414
OPPRUSTING AV SMÅBERGAN I TRONDHEIM - PRIVAT FORSLAG
FRA SVEIN OTTO NILSEN (DEM)
11/39407
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KJÆRLIGHETSLÅS PÅ GAMLE BYBRO- PRIVAT FORSLAG FRA
SVEIN OTTO NILSEN (DEM)

Sak 42/11
DETALJREGULERING AV PRESTHUSOMRÅDET PÅ RANHEIM,
BRANNSTASJON M.M. SLUTTBEHANDLING
INNSTILLING:
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Presthusområdet på Ranheim, som vist på kart i
målestokk 1:1000, merka Pir II AS datert 17.01.2011, sist endra 01.07.2011 med bestemmelser
senest endra 01.07.2011.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
Behandling:
Sendt medlemmene før møtet:
• Korrekte reguleringsbestemmelser
• Notat: Svar på spørsmål reist i bygningsrådsmøte 22.08.11 vedrørende brannstasjon og
bussdepot på Ranheim (Pir II og Optiman 05.09.2011).
• Brev fra Dalsminde Velforening v/Bente Reiten.
• Brev fra LO i Trondheim datert 8.9.2011.
Torleif Hugdahl (SV) foreslo pva SV, DEM:
Planen avvises i sin nåværende form.
• Bensinstasjon tas ut
• Brannstasjon søkes innpasset på sørsida av E6
Svein Otto Nilsen (DEM) tok opp sine forslag fra bygningsrådet 17.8.2011:
1. Bystyret avviser forslag til detaljregulering av Presthusområdet på Ranheim.
2. Bystyret går inn for 0-alternativet på bussdepot. Dette vil si at man opprettholder dagens
plassering på Sorgenfri.
3. Bystyret vil oppfylle avtalen mellom Trondheim kommune og Texaco som ble gjort i forbindelse
med erverv av tomt til Strandvegen Auto på Tunga. Texaco som er kjøpt av YX / Rema
Eiendom A/S tilbys tomt på Presthus sør for E6.
4. Bystyret er i utgangspunktet positiv til å legge brannstasjonen på Presthus sør for E6 i tilknytning
til bensinstasjonen.
Bystyret vil likevel be Rådmannen nok en gang se på muligheten til å lokalisere brannstasjonen
ved Ranheim Vestre. Man vil da slippe de kostnader som man vil få ved å bygge vestvendt
rampe som i tillegg vil berøre boligeiendommer
Espen Agøy Hegge (KrF) foreslo:
1. Tillegg til reguleringsbestemmelsenes § 4, siste avsnitt:
Det skal legges til rette for at området fremdeles kan brukes som akebakke om vinteren.
2. Løsningen for gang- og sykkelveier som er foreslått i reguleringssaken, spesielt med tanke på
broløsning over E6, støttes ikke av bystyret. Rådmannen bes fremme en ny regulering for gang-
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og sykkelveiløsning som tar hensyn til den gjennomgående sykkeltrafikken til og fra sentrum
over Skovgård. I tillegg ber bystyret om at ny broløsning baseres på Statens Vegvesens forslag
til gang- og sykkelbro slik at man sørger for en trygg, rask og sikker skolevei mellom
boligområdene sør for E6 og Ranheim skole.
Espen Agøy Hegge (KrF) fremmet følgende merknader pva KrF:
1. Bystyret beklager at utbyggingen medfører at to boliger må rives. Rådmannens bes sørge for at
de berørte får gode erstatningsboliger som kompenserer både for boligen de mister og for bryet
med å måtte flytte.
2. Bystyret ber rådmannen gå gjennom trafikktallene for området på nytt for å vurdere behovet for
ytterligere støytiltak. I rådmannens saksfremlegg brukes tall fra 2009 som tilsier ÅDT på E6 på
19000, mens Statens Vegvesen sine tall fra 2010 har en ÅDT i samme område på 26500.
Støyberegningene i saken er derfor gjort med feil bakgrunnstall, og det er stor sannsynlighet for
at flere boliger i området vil komme inn i gul/rød støysone med tilhørende krav om tiltak. Det må
i tillegg gjøres støymålinger ved ulike vær- og føreforhold.
Jens Dale Røttereng (Ap) foreslo:
Bystyret ber om at det sikres tilstrekkelig støydempingstiltak som også ivaretar økt fremtidig
støyproblematikk i planområdet.
Espen Agøy Hegge (KrF) fremmet følgende merknad pva KrF:
Merknadsstillerne tar forbehold fram mot bystyret.
Votering:
Hugdahls forslag fikk 3 stemmer (1SV, 1MDG, 1DEM) og falt.
Nilsens forslag fikk 1 stemme (1DEM) og falt.
Innstillingen ble vedtatt mot 3 stemmer (1SV, 1MDG, 1DEM).
Agøy Hegges forslag 1 ble enstemmig vedtatt.
Agøy Hegges forslag 2 ble enstemmig vedtatt.
Røtterengs forslag ble enstemmig vedtatt.
H, FrP, DEM sluttet seg til merknad 1 fra KrF, som dermed ble en mindretallsmerknad.
H, FrP, DEM, SV, MDG, Ap sluttet seg til merknad 2 fra KrF.
H, FrP, MDG, Ap sluttet seg til merknad 3 fra KrF.
VEDTAK:
Saken sendes bystyret med følgende
INNSTILLING:
1. Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Presthusområdet på Ranheim, som vist på kart i
målestokk 1:1000, merka Pir II AS datert 17.01.2011, sist endra 01.07.2011 med
bestemmelser senest endra 01.07.2011.
2. Tillegg til reguleringsbestemmelsenes § 4, siste avsnitt:
Det skal legges til rette for at området fremdeles kan brukes som akebakke om vinteren.
3. Løsningen for gang- og sykkelveier som er foreslått i reguleringssaken, spesielt med tanke på
broløsning over E6, støttes ikke av bystyret. Rådmannen bes fremme en ny regulering for gangog sykkelveiløsning som tar hensyn til den gjennomgående sykkeltrafikken til og fra sentrum
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4.
5.

over Skovgård. I tillegg ber bystyret om at ny broløsning baseres på Statens Vegvesens forslag
til gang- og sykkelbro slik at man sørger for en trygg, rask og sikker skolevei mellom
boligområdene sør for E6 og Ranheim skole.
Bystyret ber om at det sikres tilstrekkelig støydempingstiltak som også ivaretar økt fremtidig
støyproblematikk i planområdet.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

FLERTALLSMERKNAD – KrF, H, FrP, DEM, SV, MDG, Ap:
Bystyret ber rådmannen gå gjennom trafikktallene for området på nytt for å vurdere behovet for
ytterligere støytiltak. I rådmannens saksfremlegg brukes tall fra 2009 som tilsier ÅDT på E6 på
19000, mens Statens Vegvesen sine tall fra 2010 har en ÅDT i samme område på 26500.
Støyberegningene i saken er derfor gjort med feil bakgrunnstall, og det er stor sannsynlighet for at
flere boliger i området vil komme inn i gul/rød støysone med tilhørende krav om tiltak. Det må i
tillegg gjøres støymålinger ved ulike vær- og føreforhold.
FLERTALLSMERKNAD – KrF, H, FrP, MDG, Ap:
Merknadsstillerne tar forbehold fram mot bystyret.
Saksordfører: Jens Dale Røttereng (Ap)

Sak 48/11
DETALJREGULERING AV E6 - OMKJØRINGSVEGEN, TUNGA - ROTVOLL SAMT
SØNDRE DEL AV HAAKON VIIS GATE (FV 868) SLUTTBEHANDLING
INNSTILLING:
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av E6 – Omkjøringsvegen, Tunga – Rotvoll samt søndre
del av Haakon VIIs gate som vist på kart i målestokk 1:1000, merket Statens vegvesen Region Midt
og Trondheim kommune senest datert 9.8.2011 med bestemmelser senest datert 9.8.2011.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Saken sendes bystyret med følgende
INNSTILLING:
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av E6 – Omkjøringsvegen, Tunga – Rotvoll samt søndre
del av Haakon VIIs gate som vist på kart i målestokk 1:1000, merket Statens vegvesen Region Midt
og Trondheim kommune senest datert 9.8.2011 med bestemmelser senest datert 9.8.2011.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
Saksordfører: Torleif Hugdahl (SV)
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Sak 23/11
FORSLAG TIL VISJON FOR TRONDHEIMS BYKJERNE
INNSTILLING:
1. Bystyret gir sin tilslutning til at ”Hjertebyen” skal benyttes som overordnet posisjon og
betegnelse for byens sentrum.
2. Bystyret gir sin tilslutning til visjonen om et levende og attraktivt bysentrum.
3. Trondheim kommune skal delta aktivt, sammen med andre aktører, i arbeidet med å utvikle
verdier, mål og strategier for byens sentrumsområder.
Behandling:
Sigmund Ofstad (FrP) fremmet følgende merknad pva FrP:
Visjoner blir verdiløse dersom vi ikke tar utgangspunkt i de behovene Midtbyen har.
Handelsstanden i Midtbyen sliter, og det henger sammen med restriksjonene som er innført de
senere år.
Det blir derfor svært viktig at initiativtakerne blir møtt med en positiv holdning når det søkes om
tillatelse til nye planer.
Espen Agøy Hegge (KrF) foreslo alternativ til innstillingen pkt 1:
Bystyret tar ikke stilling til hva som skal benyttes som overordnet posisjon og betegnelse for byens
sentrum.
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt 1 og Agøy Hegges forslag ble Agøy Hegges forslag
enstemmig vedtatt.
Innstillingen pkt 2 og 3 ble enstemmig vedtatt.
DEM sluttet seg til merknaden fra FrP, som dermed ble en mindretallsmerknad.
VEDTAK:
Saken sendes bystyret med følgende
INNSTILLING:
1. Bystyret tar ikke stilling til hva som skal benyttes som overordnet posisjon og betegnelse for
byens sentrum.
2. Bystyret gir sin tilslutning til visjonen om et levende og attraktivt bysentrum.
3. Trondheim kommune skal delta aktivt, sammen med andre aktører, i arbeidet med å utvikle
verdier, mål og strategier for byens sentrumsområder.
Saksordfører: Tore A. Torp (H)

Sak 40/11
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KALVSKINNET - ENDRING AV REGULERINGSPLAN R118ap ÅPNINGER AV TO
ALLMENNINGER VED NIDELVA, SLUTTBEHANDLING
INNSTILLING:
Bystyret vedtar endring og oppheving av deler av reguleringsplan for Kalvskinnet r0118ap som vist
på kart i målestokk 1:1000, merket Trondheim kommune, byplankontoret, senest datert 1.7.2011
med bestemmelser senest datert 1.7.2011.
Arealet som skal oppheves er vist på vedlagt illustrasjon datert 7.1.2011.

Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Saken sendes bystyret med følgende
INNSTILLING:
Bystyret vedtar endring og oppheving av deler av reguleringsplan for Kalvskinnet r0118ap som vist
på kart i målestokk 1:1000, merket Trondheim kommune, byplankontoret, senest datert 1.7.2011
med bestemmelser senest datert 1.7.2011.
Arealet som skal oppheves er vist på vedlagt illustrasjon datert 7.1.2011.

Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
Saksordfører: Tonje Bakke (Ap)

Sak 41/11
DETALJREGULERING AV TRANSITTGATA 4, LOSGATA 3-5, NYHAVNA
BRANNSTASJON, SLUTTBEHANDLING
INNSTILLING:
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Transittgata 4, Losgata 3-5, Nyhavna brannstasjon som
vist på kart i målestokk 1:1000, merket PirII datert 21.03.2011, sist endra 10.07.2011 med
bestemmelser sist endra 10.07.2011.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Saken sendes bystyret med følgende
INNSTILLING:
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Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Transittgata 4, Losgata 3-5, Nyhavna brannstasjon som
vist på kart i målestokk 1:1000, merket PirII datert 21.03.2011, sist endra 10.07.2011 med
bestemmelser sist endra 10.07.2011.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
Saksordfører: Per Digre (Ap)

Sak 43/11
DETALJREGULERING AV RV 706, NORDRE AVLASTNINGSVEG, GANG- OG
SYKKELBRU SKANSEN SLUTTBEHANDLING
INNSTILLING:
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Rv 706, Nordre avlastningsveg, gang- og sykkelbru
Skansen, som vist på kart i målestokk 1:1000, merket Pir II Plan AS, senest datert 10.08.11 med
bestemmelser senest datert 10.08.11.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
Behandling:
Notat fra rådmannen om kostnader og finansiering datert 6.9.2011 ble delt ut på møtet.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Saken sendes bystyret med følgende
INNSTILLING:
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Rv 706, Nordre avlastningsveg, gang- og sykkelbru
Skansen, som vist på kart i målestokk 1:1000, merket Pir II Plan AS, senest datert 10.08.11 med
bestemmelser senest datert 10.08.11.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
Saksordfører: Gaute Busch (MDG).

Sak 44/11
DETALJREGULERING AV MUNKHAUGVEITA 5 OG 7 SLUTTBEHANDLING
INNSTILLING:
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Munkhaugveita 5 og 7 som vist på kart i målestokk
1:500, merket Solem Arkitektur AS senest datert 04.08.2011 med bestemmelser senest datert
04.08.2011.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
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Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Saken sendes bystyret med følgende
INNSTILLING:
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Munkhaugveita 5 og 7 som vist på kart i målestokk
1:500, merket Solem Arkitektur AS senest datert 04.08.2011 med bestemmelser senest datert
04.08.2011.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
Saksordfører: Svein Otto Nilsen (DEM).

Sak 45/11
DETALJREGULERING AV HOLTERMANNS VEG 70 OG SORGENFRIVEIEN 11
SLUTTBEHANDLING
INNSTILLING:
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Holtermanns veg 70 og Sorgenfriveien 11 som vist på
kart i målestokk 1:1000, merket kbas senest datert 04.08.11 med bestemmelser senest datert
04.08.11.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Saken sendes bystyret med følgende
INNSTILLING:
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Holtermanns veg 70 og Sorgenfriveien 11 som vist på
kart i målestokk 1:1000, merket kbas senest datert 04.08.11 med bestemmelser senest datert
04.08.11.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
Saksordfører: Espen Agøy Hegge (KrF).

Sak 46/11
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DETALJREGULERING AV HAAKON VIIS GATE 8-10, SLUTTBEHANDLING
INNSTILLING:
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Haakon V1I´s gate 8-10 som vist på kart i målestokk
1:1000, merka ARC arkitekter, datert 29.04.2011, sist endra 10.07.2011 og med bestemmelser sist
endra 10.07.2011.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
Behandling:
Korrigert plankart datert 8.9.2011 ble delt ut på møtet.
Votering:
Innstillingen med ny dato for siste endring ble vedtatt mot 3 stemmer (1SV, 1KRF, 1MDG).
VEDTAK:
Saken sendes bystyret med følgende
INNSTILLING:
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Haakon V1I´s gate 8-10 som vist på kart i målestokk
1:1000, merka ARC arkitekter, datert 29.4.2011, sist endra 8.9.2011 og med bestemmelser sist
endra 8.9.2011.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
Saksordfører: Jens Dale Røttereng (Ap).

Sak 47/11
DETALJREGULERING AV LADEHAMMEREN 1 SLUTTBEHANDLING
INNSTILLING:
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Ladehammeren 1 som vist på kart i målestokk 1:500,
merket Arkiplan AS datert 15.02.2011, sist endret 12.08.11 med bestemmelser sist datert
11.08.2011.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Saken sendes bystyret med følgende
INNSTILLING:
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Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Ladehammeren 1 som vist på kart i målestokk 1:500,
merket Arkiplan AS datert 15.02.2011, sist endret 12.08.11 med bestemmelser sist datert
11.08.2011.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
Saksordfører: Roar Aas (Ap)

Sak 49/11
EGEN BYGNING FOR BONDENS MARKED I TRONDHEIM PRIVAT FORSLAG
FRA SVEIN OTTO NILSEN (DEM)
Privat forslag fra Svein Otto Nilsen (DEM):
Bystyret ber rådmannen legge frem en sak til politisk behandling hvor man ser på muligheten til å
etablere eget lokale for Bondens Marked på eller i nærheten av torget i Trondheim.
En av de tomtene som bør vurderes er den gamle bensinstasjonstomta ved Vår Frue kirke.
Kostnadene både investering og driftsmessig må komme frem i saken som rådmannen legger frem.
Behandling:
Svein Otto Nilsen (DEM) fremmet endret forslag:
Bystyret ber rådmannen legge frem en sak til politisk behandling hvor man ser på muligheten til å
etablere eget lokale for Bondens Marked på eller i nærheten av torget i Trondheim.
Kostnadene både investering og driftsmessig må komme frem i saken som rådmannen legger frem.
Votering:
Nilsens endrede forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken sendes bystyret med følgende
INNSTILLING:
Bystyret ber rådmannen legge frem en sak til politisk behandling hvor man ser på muligheten til å
etablere eget lokale for Bondens Marked på eller i nærheten av torget i Trondheim.
Kostnadene både investering og driftsmessig må komme frem i saken som rådmannen legger frem.
Saksordfører: Tore A. Torp (H).

Sak 50/11
OPPRUSTING AV SMÅBERGAN I TRONDHEIM - PRIVAT FORSLAG FRA SVEIN
OTTO NILSEN (DEM)
Privat forslag fra Svein Otto Nilsen (DEM):
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Bystyret ber rådmannen legge frem en sak hvor man starter en idédugnad for å skape en folkepark i
Småbergan ved Kristiansten festning, hvor hele Trondheims befolkning samt lag og foreninger kan
være med på å utforme parken.
Målet er å ”åpne” parken for folk samtidig som man kan forhindre gjengroing samt forsøpling av
området.
Det er også svært viktig at man kobler dette prosjektet mot Trondheim kommunes ”Startpakke for
frivillighet” slik at folk flest kan få eierforhold til Småbergan prosjektet.
På den måten kan dugnadsånden gi et meget positivt resultat hvor mange initiativrike ildsjeler kan få
et eierforhold til folkeparken Småbergan.
Behandling:
Svein Otto Nilsen (DEM) fremmet endret forslag:
Bystyret ber rådmannen legge til rette for en idédugnad for å skape en folkepark (osv).
Votering:
Nilsens endrede forslag ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Saken sendes bystyret med følgende
INNSTILLING:
Bystyret ber rådmannen legge til rette for en idédugnad for å skape en folkepark i Småbergan ved
Kristiansten festning, hvor hele Trondheims befolkning samt lag og foreninger kan være med på å
utforme parken.
Målet er å ”åpne” parken for folk samtidig som man kan forhindre gjengroing samt forsøpling av
området.
Det er også svært viktig at man kobler dette prosjektet mot Trondheim kommunes ”Startpakke for
frivillighet” slik at folk flest kan få eierforhold til Småbergan prosjektet.
På den måten kan dugnadsånden gi et meget positivt resultat hvor mange initiativrike ildsjeler kan få
et eierforhold til folkeparken Småbergan.
Saksordfører: Torleif Hugdahl (SV).

Sak 51/11
KJÆRLIGHETSLÅS PÅ GAMLE BYBRO- PRIVAT FORSLAG FRA SVEIN OTTO
NILSEN (DEM)
Privat forslag fra Svein Otto Nilsen (DEM):
Bystyret ber Rådmannen vurdere om det er mulig å etablere tilsvarende kjærlighetsmote med
kjærlighetslås ved Lykkens Portal på Gamle Bybro.
Kjærlighetsklasene trenger ikke festes til selve brua, men festes til uavhengige gjerder eller stolper.
Behandling:
Espen Agøy Hegge (KrF) foreslo:
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Forslaget avvises.
Votering:
Nilsens forslag fikk 1 stemme (1DEM) og falt.
Agøy Hegges forslag ble vedtatt mot 1 stemme (1DEM).
VEDTAK:
Saken sendes bystyret med følgende
INNSTILLING:
Forslag avvises.
Saksordfører: Kolbjørn Frøseth (Sp).

Møtet hevet kl 2010.

Espen Agøy Hegge
komiteleder
Øyvind Øyen
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