Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.04.2019
Behandling:
FO 2019/4
Dahlen viste til planene for bygging av ny barne- og ungdomsskole på Os. Han pekte på at
området/tomten må detaljreguleres og godkjennes før igangsetting av prosjektet kan starte, og at
dette er planlagt ferdigbehandlet og godkjent i august 2019. Dahlen spurte: Vil Halden
kommune starte rivningsarbeidet av øvrige bygg (inklusiv Halden Bad) før detaljreguleringen er
endelig godkjent?
Ordfører svarte: Nei.
FO 2019/5
Andersen viste til henvendelse fra NAF Halden om strekninger som de mener er trafikkfarlige.
Han spurte: Asakveien, Sponvika veien og Hovsveien går gjennom områder med nye boligfelt
og dermed barn involvert. Sykkel- og gangveier er viktige sikkerhetstiltak som burde vært
igangsatt samtidig med utbyggingen. Kan ordfører redegjøre for om det er tenkt eller om det er
lagt inn regulering av sykkel- og gangveier i disse områdene som her er nevnt?
Ordfører svarte:
Når det gjelder Hovsveien er reguleringsplan for fortau fra Vekterveien til velhuset på Hov nylig
vedtatt. Grunnerverv og prosjektering er det oppstartmøte i dag og skal være ferdig august hvis
det ikke oppstår uforutsette problemer. Håper på byggestart høsten 2019.
Vedr. Asakveien og Asakåsen er forslaget til reguleringsplan for fortau- gangvei til Asak skole
evt.turvei til Prestegårdsveien utsatt til vi har kommuneplanen vedtatt. Dette grunnet valg av
trase´ som følge av evt etablering av boligområder. Etablering av Gang- og sykkelvei her er det
statens vegvesen som må stå for da dette er en fylkesvei. Dette er spilt inn fra kommunen til
Statens vegvesen.
Når det gjelder Sponvikaveien er dette fylkesvei. Kommunen har spilt inn trafikksikkerhetstiltak
til statens vegvesen vedr denne strekningen. Det samme ha Vel-foreningen gjort.
FO 2019/6
Evensen viste til innlegget fra Andersen (FO 2019/5) og ønsket å føye til samme spørsmål når
det gjelder veistrekningen Fosseløkka – Tistedal sentrum. Han spurte: vil ordfører ta initiativ
overfor de aktuelle myndighetene?
Ordfører svarte: Jeg vil undersøke hvor saken står.
FO 2019/7
Lund refererte til informasjon fra paneldebatt i Utdanningsforbundet der sentralstyremedlem
Tormod Korpås pekte på negative effekter på elevene av nedsettende prat og skriverier om
enkelte skoler. Utdanningsforbundet vektlegger, sa Lund, at det i lukkede fora og politiske organ
må være faglig debatt av skolen, men mener at uttalelser i det offentlige rom bør være
framsnakking av skolen. Lund viste så til en bisetning, knyttet til ordføreren, i en artikkel i HA
og spurte: Vil ordfører bidra til at vi alle blir flinkere til å framsnakke skolen og ikke minst
enkeltskoler i Halden og Østfold?
Ordfører svarte: Framsnakking er alltid positivt. Jeg ber også folk om å tenke på hva de skriver.
Jeg skjønner at barna ikke gleder seg over skolen når vi snakker nedsettende om den.

Lund spurte: Vil også ordfører forsøke å gå foran med å framsnakke skolene? Ordfører svarte
bekreftende.

