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Uttalelse til forslag ti reguleringsplan for Geitberget - Fauske kommune

Viser til brev av 27.06.2011.

Kommunestyret i Fauske vedtok med hjemmel i plan- og bygningsloven, den
16.06.2011, å avvise det fremlagte forslag til reguleringsplan for Geitberget.
I forbindelse med utvidet boligbygging ga Statens vegvesen i 2001 midlertidig
avkjørselstilatelse fra dagens avkjørsel, med krav om at Fauske kommune utarbeidet ny
reguleringsplan der heleboligomtådet fikk ny atkomstveg fra Geitberget i nord.

I forbindelse med at foreslåtte reguleringsplan for området ble forkastet ber vi om en
redegjørelse fra Fauske kommune som viser den videre prosessen innenfor et gitt
tidsperspektiv.
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Fauske kommune
Plan- og utviklingsutvalget

Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede foretok 19.03.12 en befaring
av tilgjengeligheten utenfor Fauske svømmehall, samt Fauske videregående
skole, avd. Vestmyra.
Fauske svømmehall er innvendig et av kommunens mest tilrettelagte bygg.
Hallen er til stor glede og nytte for mange av våre innbyggere. Men
tilgjengeligheten til svømmehallen er ikke god nok.

Veien ned til hallen er bratt og mangler varmekabler. Dette gir problemer på
vinterhalvåret for både funksjonshemmede og funksjonsfriske.
Mennesker som er avhengig av rullestol har spesielt store
utfordringer. Stigningen kan faktisk være for bratt for rullestolbrukere, selv på
sommerhalvåret.
Kun området rett utenfor inngangspartiet har varmekabler. i tillegg tiner snø og is
fra dette partiet og har tendens til å skape en stor vanndam/isflate på deler av
varmekablene.
Den utvendige belysningen er mangelfulL. Dårlig belysning gjør i perioder av året
forholdene utenfor hallen enda vanskeligere.
Parkeringsplassene reservert for funksjonshemmede og området frem til disse,
bør så fremt mulig holdes snø og is fritt med varmekabler.
Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede ber Plan- og
utviklingsutvalget se nærmere på denne saken, og snarlig sette iverk tiltak for å
bedre tilgjengeligheten til kommunens flotte svømmeanlegg.
Rådet anser det som svært viktig at universell utforming blir ivaretatt, også
utvendig.
I forbindelse med den utvendige befaringen på Fauske videregående skole ble
rådet gjort oppmerksom på at Nordland fylkeskommune ikke kan få opparbeidet!
tilrettelagt eget areal i hht. universell utforming før Fauske kommune asfalterer
veistykket uten fast dekke foran skolebygget. Dette området eies av Fauske
kommune.

Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede ber Plan- og
utviklingsutvalget se nærmere på denne saken, for om mulig finne en snarlig
løsning.

Med hilsen
Janne Hatlebrekke
Leder av Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede
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Rapport vedrørende forskjønninglvedlikehold i Fauske

Plan og utvikingsutvalget i Fauske kommune vedtok på møet den 22. l1.20 11 og
nedsette en grppe bestående av: leder Fauna,enhetsleder bygg eiendom, enhetsleder
plan/utviking (sekretæriat) og utvalgsleder plan utviking for sette i gang en prosess
og å lage en handlingsplan samen med berøre akører for opprydding,forskjøng
og vedlikehold av utearealene inen Fauske kommune.

Grppen så det hensikmessig å stae med Fauske sentr og dets nærliggende
områder og har på bakgr av det utvidet grppen med representater fra Fauske
nærigsforu, Fauske handelsstadsforenig, Fauske parkerig og Am senteret. I
tillegg ka grppen utvides dersom det skulle være behov ved prosjekter i aidre deler

av kommunen. De som deltar i gruppen er: Ottar SkjeUhaug, Gudrun
Bagalinsdottr, Bent F. Sollund, Knstian Amundsen, Nils Ole Stein 

bakk Birger

Sehjølberg, Asbjørn Lorentsen og Ann Man Zahl.

Grppen blir å betegne som stygsgrppe for det videre arbeide, for å samordne og
" følge opp de mål og tilta som blir iverksatt. Gruppen vil rapportere til Fauske

kommune ved plan og utvikingsutvalget om arbeidet frem til en ferdig handlingsplan
og i gang satte tilta.

Gruppen har som mal at Fauske kommunes utearealer skal være innbydende,
universell og skinnende rent der innbyggerne og besøkende trives i flotte
omgivelser.

Planer, i gang satte tiltak og ansvanordeling for Fauske sentrum.
Fauske kommune:
Injøp av flere søppelbokser og askebeger. Satt i gang

Planegge prosjekt hvor 2 personer i 4-5 mnd skal ha ansvar for rydding/vedlikehold
i sentrstrandpromenade. Settes i gang våren 2012.

Konta med Mesta vedrørende vedlikehold miljøgaten. Satt i gang

Snøqding/strøing. Samarbeid Fauske parkerig, nærigsliv, gårdeiere og rnesta.
Satt i gang

Tømme søppelbokser jevnlig. Satt i gang

Feiing og spyling av. Samarbeid mellom nærigslivet, VVA, Salten bran, Fauske
parkering og Mesta. Settes i gang våren 2012.

Sette i gang årlige ryddeakjoner på våren. Samarbeid med frvillige organsasjoner.
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Settes i gang våren 2012.
Rydde, oppgradere rudt Vestmyra skoleområde, idretthallen idrttanegg, fjerng

av kustgress og skateboardhall. Samarbeid med idrettslag og andre organsasjoner
med tilkyting til området. Settes i gang våren 2012.

Håndheve politivedtektene. Settes i gang sommer 2012

Inspill til regional transportlan vedrørende krssing av riks og stavei, samt
utbedrg av infarsårer til Fauske. Satt i gang januar 2012.

Opprydding skysselvika. Nærigslivet og greiere, avholdt møe med greier og
nærigsdrvende, dialogen fortsetter. Frist for å rydde opp 1. jun. Settes i gang
våren 2012.

Opprydding nord for sentr. Brev sendt til greiere og dialog opprettet. Settes i
gang våren 2012.

Opprydding i Sulitjelma. Samarbeid kommune, næringsliv, greiere, Staten,

Sulitjelma nærigsfellesskap og nærmiljøutv.
Settes i gang 2012

Oppryddig Valnesfjord. Samarbeid ned nærigsliv 

og nærmljøutv. Settes i gang

våren 2012.

Fauske parkering:
Opprusting parkeringsarealer og sitteplasser. Settes i gang våren 2012.

Spleiselag av stilling tilkytet opprydding i sentr. Settes i gang våren 2012.

Snødding. Samarbeid med kommune. Avte med private akører. Satt i gang

Feiing og spylling. Samarbeid med komiunen, VVA, nærigslivet og Salten bran.
Settes i gang våren 2012.

Amfi senteret:
Rydde i tilkyting til senterets arealer. Satt i gang

Fauske handelsstandsforening:
Pådrver og info overfor sine medlemsbedrfter vedrørende det og holde det ryddig
og fortuene rent i tilyting til forretngene. Satt i gang

Fauske næringsforum:
Utsending av info til berørte akører. Satt i gang
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Akivisere sineifeòlemsbetifter,til å holde det ryddig i tilkyting til de enkeltes

foreta. Satt ~;ga~g -_....
,f
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Fauna:
Samordne tilta"edrørende stedsutviking. Satt i gang
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Inalle og delta med nærigsliv akører. Satt i gang.
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Beplantning, dugøader vår og høst, samt ved ekstra innats i forbindelse med
framvisnig av Eà.uske til omverden. Kommunen lager en beplantngsplan og
kostnadsoverslag.
Kostnaden ved beplanting søkes fordelt på flere akører. Settes i gang våren 2012.

Bidra til at anvaret for forskjønninglopprydding ligger i fellesskapet mellom
kommunen FN, handelsstaden, gårdeiere, Fauske parkerig og den enkelte
innbygger.Ansvar for å påvirke folk holdnger til det å være bevist på å bidra til en
ryddig og ren kommune. Settes i gang våren 2012.

Fortsett arbeide med å fà hele kommunen inemmet i prosjektet og bidra til en
handlingsplan for forskjønnelse/oppryddig og fremtidig oppfølging av et skinnende
rent Fauske. Satt i gang.

Ot Skjel1haug
Leder plan og utvikingsutvalget


