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Representerer
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Navn
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Bjarne Nygård
Politisk sekretær
Innkalling var utsendt 28.04.2021. Det fremkom ingen merknader.
Eldrerådet ber om at møtet 15. september avholdes felles med brukerrådet, også befarer de
Fillan sentrum i fellesskap.
Eldrerådet ber om å bli orientert om det nye tilbudet til AtB med fleksibel transport som skal
begynne 7. august.

Orienteringer/spørsmål:

Gjenopptakelse av Seniorkino
Fagleder for Hitra kino, Maida Linn Hals Eirheim, orienterte Eldrerådet og Brukerrådet om
seniorkino 31.08.2021. Det ble avholdt en første visning, men grunnet koronasituanen og den
aktuelle målgruppen er seniorkino satt på vent siden den første visningen. Nå med en økning i
fullvaksinerte, særlig i målgruppen for seniorkino, så øker mulighetene for å få satt opp slike
visninger.
Kinosalen i Meieribygget vil bli stengt for oppussing fra 1. august til 6. november. Hitra kino vil
forsøke å få satt opp seniorkino-visninger før stengingen 1. august, men det forventes at det vil
bli med restriksjoner på antall og avstand.
Når kinoen åpnes og er ferdigoppusset 6. november er det håp om at Seniorkino kan avholdes
som opprinnelig planlagt. Fagleder for Hitra kino, Maida Linn Hals Eirheim, ønsker å kunne
drøfte seniorkino med Eldrerådet i forkant av gjenåpningen av kinosalen. Fortrinnsvis i
oktober.
Det settes opp nytt møte i Eldres råd 6. oktober med tema «Seniorkino».
Mulighet for at rådet reiser på besøk
Muligheten for å gjennomføre besøk og befaringer begrenses av smittevern inntil videre. Det
er mulig å gjennomføre slik tiltakene er nå, men da med avstandsbegrensninger for både
opphold og transport. Det er et håp om at det er helt andre forutsetninger for rådet å reise på
befaringer etter sommeren.
Rådet ber om at det til første møte etter sommeren utarbeides en plan for rådets arbeid og
aktuelle steder å besøke/befare.
Spørsmål angående busskur i Fillan sentrum:
Kari Johanne Glørstad har etterspurt status for oppsetting av flere busskur ved
bussholdeplassen i Fillan sentrum?
Svar:
Vi har busskurene og har startet prosessen med å sette de opp. Busskurene forventes å være
på plass i løpet av mai måned.
Spørsmål angående gang- og sykkelveien utenfor parkeringsplassen til Power:
Kari Johanne Glørstad har bedt om en avklaring på om det er planlagt noen utbedring av gangog sykkelveien der den går langs parkeringsplassen utenfor Power i Fillan. I vinter har vært
flere tilfeller av at biler har parkert oppå gang- og sykkelveien. Dette hindrer
framkommeligheten til fotgjengere, og særlig de som bruker rullestol og lignende. Problemet
oppstår på vinterstid når snøen skjuler skillet mellom parkeringsplassen og gang- og
sykkelveien.
Svar:
Kommunalsjef for drift er kjent med den aktuelle problemstillingen, men per i dag er det ikke
bestemt noen utbedring.
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Eldres råd ber om følgende angående parkering i Fillan sentrum:
 At det settes opp parkering forbudt skilt i skolegata utenfor Guri Kunna vgs. Dette
grunnet at biler parkerer på fortauet som går forbi skolen og er til hinder for
fotgjengere.
 At det settes opp en fysisk hindring mellom parkeringsplassen utenfor Power og gangog sykkelveien som går forbi. Dette grunnet flere tilfeller av at biler parkerer oppå
gang- og sykkelveien.
 At kommunedirektøren vurderer en løsning for å overse at handicapparkeringsplasser ikke misbrukes, og at utdaterte HC-parkeringsbevis innhentes.
Eksempelvis når personen som er tildelt beviset bortfaller. Eldrerådet etterspør om
det er et register over utdelte HC-parkeringsbevis, og hvor lenge de er gyldige.
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