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Møteformalia
Merknad til innkalling: Godkjent
Merknader til saksliste: Godkjent
Protokollgodkjennere: Gunnar Røssvoll og Heidi Grankvist Røreng
Orienteringer:
 Kristin Hamran Brattland orienterte i forhold til kunngjøring om offentlig ettersyn:
«Plan 5014: Detaljregulering for Lappheia».
Rådet besluttet å sende følgende merknad til reguleringsforslaget: «Kommunalt råd for
funksjonshemmede i Rana ser med bekymring på den økende trafikken over
Skonsengbrua for de myke trafikanter i forbindelse med ny utbygging av Lappheia
boligfelt. Derfor mener rådet at man stiller et samtidighetskrav i forbindelse med
byggestart. Rådet vil påpeke at vi ellers ser positivt på reguleringsplanen.»
 Henrik Johansen fra Polarsirkelen lufthavnutvikling orienterte om planene for ny
flyplass, med fokus på arbeidet som skal gjøres med planlegging og utforming terminal
med tilhørende ankomst- og avreisearealer. Henrik opplyser at Rana kommune selvsagt
vil være høringsinstans når arbeidet med detaljplanlegging av terminal starter.
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Kunngjøring om offentlig ettersyn: "Plan 5014:
Detaljregulering for Lappheia".
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Plan 3066: Detaljregulering for Saga. Kommunestyrets
vedtak. Klagefrist.
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Vedtak. Plan 3053, traséjustering av Brennåsveien og
sidebytte av G/S-vei, mindre reguleringsendring
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Vanskelige forhold for sterkt funksjonshemmede i
svømmehallen i Mo.
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Manglende gangfelt fører til farlige situasjoner for myke
trafikanter
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Utilgjengelig adkomst til forretningen Husfliden
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Behandling:
- Brev vedr. «Vanskelige forhold for sterkt funksjonshemmede i svømmehallen i Mo»:
Rådet besluttet at leder sender mail med kopi av brevet til rådmann og ordfører og ber
om tilbakemelding.
- Brev vedr. «Manglende gangfelt fører til farlige situasjoner for mye trafikanter.»: Leder
sender mail med kopi av brevet til trafikksikkerhetsutvalget, rådmannen og ordfører, og
ber om tilbakemelding.
- Brev vedr. «Utilgjengelig adkomst til forretningen Husfliden»: Leder sender mail med
kopi av brevet til den aktuelle butikken, rådmannen og ordfører.
Votering:
Enstemmig vedtatt(5-0)

Vedtak:
-

Brev vedr. «Vanskelige forhold for sterkt funksjonshemmede i svømmehallen i Mo»:
Rådet besluttet at leder sender mail med kopi av brevet til rådmann og ordfører og ber
om tilbakemelding.
Brev vedr. «Manglende gangfelt fører til farlige situasjoner for mye trafikanter.»: Leder
sender mail med kopi av brevet til trafikksikkerhetsutvalget, rådmannen og ordfører, og
ber om tilbakemelding.
Brev vedr. «Utilgjengelig adkomst til forretningen Husfliden»: Leder sender mail med
kopi av brevet til den aktuelle butikken, rådmannen og ordfører.
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