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Innkalling til møte i Storfjord ungdomsråd 11. juni 2014
Alle representanter til Storfjord ungdomsråd innkalles til møte
Onsdag 11. juni 2014 kl. 09.30, Skibotn skole (med forbehold)
Vararepresentanter møter kun etter nærmere avtale, dersom noen av de faste melder forfall.
Forfall meldes snarest mulig på sms til sekretær Maria på mobil 400 288 67.

Viktig informasjon
Representantene fra Hatteng sitter på med Maria som kjører fra skolens bussholdeplass kl. 09.00.

Saksliste
22/14

Orienteringssaker
a) Økonomistatus for ungdomsrådet
b) Svar på søknad om støtte til buss fritidsklubb
c) Eventuelt

23/12

Kommunestyrets saksliste til 25. juni 2014
Kommunestyret skal ha i henhold til planen ha møte 25. juni, og ungdomsrådet har
mulighet til å delta også her dersom det er aktuelle saker. Dersom sakslista er klar
gjennomgås den i møtet.

Postadresse:
Hatteng
9046 OTEREN
E-post: post@storfjord.kommune.no

Besøksadresse:
Storfjord rådhus, Hatteng

Telefon: 77 21 28 00
Telefaks: 77 21 28 01
Organisasjonsnr: 964 994 129

Internett:
www.storfjord.kommune.no
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Prosjekt PARK
Ungdomsrådet ba i forrige møte om at en sak om etablering av parkområder i
kommunen blei satt på sakslista, slik at SUR kan drøfte hvordan de kan løfte
denne saken fram og jobbe med den.
Det er to saker som det kan være nyttig å knytte opp mot dette prosjektet:


Småkommuneprogrammet
Et kommunalt prosjekt som har som mål å øke attraktiviteten til Storfjord
kommune. Dette er sakset fra målene i planen:
En visuell attraktiv Storfjord kommune
 Penere bilde av næringslivet
 Møtesteder for tettstedene (parker/lekeareal)
 Forbygge gjengroing

Småkommuneprogrammet er et tverrfaglig samarbeid mellom
næringsavdelinga, plan- og driftsetaten og kulturkontoret, og det kan være
en idé å jobbe sammen med dette prosjektet.


Revidering av kommuneplanens arealdel
Dette er en plan som sier noe om hvilke områder som skal brukes til hva i
framtida. SUR bør komme med innspill til denne planen for å si noe om
hvor man gjerne vil plassere parker og møtesteder. Maria tar med kart til
møtet.

Behandling 12. mai 2014:
SUR har markert ett område i Skibotn og ett på Hatteng som bør settes av til
parkområde.
Det er viktig at områdene ligger der folk ferdes.
Parken bør ha:
- Benker
- Blomster
- Steinheller
- Dissestativ o.l.
- Søppelkasser
Innspillene sendes inn til arealplanen.

Det jobbes videre med prosjektet. Vebjørn forteller fra møte med Vegvesenet, og
forslag til nytt område i Skibotn.
Det er mulig å starte allerede nå i områder som allerede er avsatt til denne type
formål, mens opparbeiding av nye områder må vente til de er godkjent. Aktuelle
tiltak for sommeren 2014, samarbeidspartnere, og omtale av prosjektet må drøftes.
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Workshop 15. – 16. august 2014
I fellesmøte med Lyngen blei man enig om følgende:
Det arrangeres to arrangementer, der hvert UR har ansvar økonomisk.
Storfjord: Workshop 15. – 16. august
Lyngen: Konsert 29. august
UR samarbeider på vaktsida.
Neste år starter samarbeidet tidligere, for å sikre god planlegging.
Susanne og Malene fikk ansvaret for søknadene, og orienterer om status. Det er
satt opp følgende foreløpige budsjett:
Kostnader:
Vaktselskap
Vakthold
Lydanlegg
Bespisning
Instrumentleie
Instruktører
Lokale artister
Transport
Husleie
SUM

kr. 15.000,kr. 15.000,kr. 15.000,kr. 40.000,kr. 5.000,kr. 30.000,kr. 5.000,kr. 20.000,kr. 5.000,kr. 150.000,-

Med hilsen

Maria Figenschau
kulturkonsulent
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