Saksprotokoll i Råd for funksjonshemmede - 04.12.2014
FORSLAG fra Ler Wah Waw:
Det har nå i lengre tid vært fritt for gatebelysning på følgende strekninger:
 Fra veikryss nede ved hovedveien og opp til Bergsveien.
 Fra Paviljong 1 og opp til toppen av KOA (Markveien)
 Fra krysset ved sosialbygget til Fysio/ergoterapien (Oscarsvein)
Mangel på gatelys her skaper mange farlige situasjoner, spesielt for gående som skal til/fra jobb
på Trastad Produkter, passasjerer som stiger av bussen, samt for alle andre som skal besøke
legesenteret, fysio eller ergotarapeut, VAF og Markveien.
Vi har registrert et par situasjoner, blant annet et fall rett utenfor VAF, etter at gatebelysningen
forsvant, og når veiene er isete, lir det ekstra vanskelig, spesielt for handicappede å se hvor det
er isflekker eller ikke.
Vi har hatt telefonisk kontakt med Øyvind Markussen ved Driftsavdelingen i Harstad og meldt
fra om det mørklagte område. Han noterte seg dette, og ba oss ta kontakt med administrasjonen
i Kvæfjord for å få fortgang på åpning av lysene igjen.
En e-post ble sendt til ordfører og teknisk sjef 19.november der vi belysste saken, og har bedt
om at det må tas hensyn til at mange av de som ferdes på denne strekningen er dårlig til beins
eller har nedsatt funksjonsevne på annen måte.
Svar fra teknisk sjef er at det ikke vil bli gjord noe med dettte før ut på nyåret, av økonomiske
årsaker.
Vi ber derfor Rådet for funksjonshemmede se på saken, da vi er redd at det kan skje en alvorlig
ulykke på denne strekningen hvis det fortsatt skal være mørklagt.
Forslag til vedtak:
Rådet for funksjonshemmede deler bekymringen om manglende belysning på Trastad, og ber
om at det finnes en løsning før alvorlige hendelser skjer.
Votering:
FORSLAG 1 enstemmig vedtatt.
Uttalelsen sendes ordfører Torbjørn Larsen og administrasjonssjef Merete Hessen
Referent:
Ågot Hammari
Rett utskrift:
Borkenes, 05.12.2014
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