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Sak 31/21 Nytt medlem i nærutvalget
Kort beskrivelse:
Velkommen nytt medlem fra Nesbygda, Arne Kjeldsen fra Nesbygda
Sak 32/21 Informasjon vedrørende besøk av ordfører
Kort beskrivelse:
Ordfører har besøkt nærutvalget. Det ble informert om sakene nærutvalget har jobbet med det siste året.




Knutepunkt
Åskollen skole
Helsestasjon saken

Sak 33/21 Møteplass for ungdom på Åskollen
Kort beskrivelse:
Det er en ungdomsskole på vei men mangler en god møteplass for ungdom. Det er et ønske å fra nærutvalget om å
være tett på brukermedvirkningen i forhold til hvordan man skal utnytte lokalet på best mulig måte. Hvilke
muligheter har man og hvordan kan man bruke dette på best mulig måte.
Sekretær tar kontakt med Drammen Eiendom for å informere at nærutvalget ønsker å være tett på.
Sak 13/21 Svelvikveien
Kort beskrivelse:
Kort informasjon om status. Ingenting nytt i saken. Ikke høyt prioritert. Nærutvalget ønsker å kalle inn union eiendom
til dialog.
Sekretær tar kontakt på vegne av nærutvalget.
Sak 20/21 Helsestasjonen i Svelvik
Kort beskrivelse:
Nærutvalget har invitert hovedutvalget for oppvekst og utdanning til dialog rundt helsestasjon saken. Saken har en
sterk stemme i lokalmiljøet.
Sak 30/21 Knutepunkt Åskollen
Kort beskrivelse:

Nærutvalget opplever at knutepunktet i deres kommunedel ikke er prioritert. Det fyller ikke behovene lokalmiljøet
har.
Sak 36/21 Lindum
Kort beskrivelse:
Nærutvalget ønsker å være tett på denne saken og ber om å få være en stemme.




Nærutvalget i kommunedel 9 ser med bekymring på vedtaket om utredning av mulig framtidig salg av
Lindum-konsernet.
Vi er opptatt av trygghet, stabilitet og sikkerhet for beboere i kommunedelen.
Nærutvalget ber om at lokalbefolkning tas med på råd og utredning om mulig endret eierskap for
Lindumkonsernet.

Det kalles inn til gjestebud på grendehuset i Skoger vest der man ønsker dialog med innbyggere om saken. Jacob Viik
tar kontakt med leder for å planlegge.
Sak 30/21 Møteform
Kort beskrivelse:
Leder ønsker at man skal etterstrebe fysiske møter som er åpen for publikum så lang det lar seg gjøre.
Sak 35/21 Varsel om oppstart og forhandlinger om utbyggingsavtale for Detaljregulering for Gamle Sørlandske 344
og 348
Kort beskrivelse:
Det vises til kunngjøring på kommunens nettside med informasjon om høringsfrist og hvordan man kan sende inn
innspill/klageadgang og hvordan man kan sende inn klage:
https://www.drammen.kommune.no/politikk-samfunn/kunngjoringer/detaljregulering-for-gamle-sorlandske-344-og-348---varselom-oppstart-og-forhandlinger-om-utbyggingsavtale/

Sak 34/21 Valg av kandidat til frivilligprisen fra kommunedel 9
Kort beskrivelse:
Møtet lukkes, resultatet er unntatt offentligheten. Nærutvalgets medlem Kamilla Stamnes var inhabil i saken.

