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PS 5/12 Godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i Eldres Råd - 28.03.2012
Forslag i møte:
Protokoll fra møte den 08.02.12 godkjennes
Avstemning:
Enstemmig
VEDTAK:
Protokoll fra møte den 08.02.12 godkjennes

PS 6/12 Referatsaker

Saksprotokoll i Eldres Råd - 28.03.2012
Forslag i møte:
Referatsakene tas til etterretning
Avstemning:
Enstemmig
VEDTAK:
Referatsakene tas til etterretning
RS 2/12 Referat fra Nord-Trøndelag Eldreråds møte 20.02.12
RS 3/12 Detaljregulering for felt B3 Kjønstadmarka - Eldre råds høringsuttalelse

PS 7/12 Detaljregulering Alstadhaug kirkegård

Saksprotokoll i Eldres Råd - 28.03.2012
Forslag i møte:
Leder Kåre H. Almåsbakk fremmet følgende forslag til høringsuttalelse:
Representanter for Eldres råd har gjort en grundig vurdering av tidligere planer. Rådets
leder har sett disse som vesentlige i forhold til den nu aktuelle plan. Etter forslag fra
lederen av Eldres råd, ønsker rådet samstemt å gi følgende uttalelse:

Utvidelse av areal til kistegraver:
Dette omhandler ca 9,2 da mot vest. Rent generelt vil dette bedre forholdene til nye
kistegraver, men med klare begrensninger i forhold til antall år. Rådet ser ingen bedre
løsninger på kort sikt, og vil anbefale løsningen under forutsetning av at prosesjonsveier
og adkomst blir opparbeidet på best mulig måte. Området gir ellers sannsynlige
muligheter til senere utvidelse.

Gravfelt for urnelund og minnelund, og for andre religioner
Forhold som dette nevnes i planen slik at vi skal forstå at dette er tatt med i en helhet.

Rådet er kjent med de løsninger som er valgt ved andre kirkegårdsanlegg. Spesielt når
det gjelder minnelunder, er løsningene varierte. Dette gjelder også urnelunder. Valgte
løsninger har skapt tilfredshet., og signalene bør være klare i forhold til Alstadhaug. Ikke
minst arealbesparelsen bør vektlegges i vårt område, og spesielt ved Alstadhaug.
Men planen er ikke konkret i forhold til dette. Vi savner nærmere beskrivelser.

Toalett og sanitæranlegg:
I utgangspunktet er det ingen toalettforthold i, eller nære, selve kirken.
Den skisserte toalettløsninger ned mot den tidligere kirkemuren vil ha en bratt tilgang og
må betraktes som en ubrukelig løsning når all hensyn skal oppfylles. Tilgjengeligheten
vil aldri kunne bli slik at mennesker med spesielle behov kan benytte dette. Plasseringen
er også uheldig i forhold til hvor publikum lander når de ankommer kirken og
kirkegården. Vann og avløp er ikke naturlig tilgjengelig.

Parkeringsforhold i dag og i fremtiden. .
I dag er selve parkeringen ved Alstadhaug kirke svært begrenset og dels kaotisk.
Ulike former for løsning er skissert tidligere, men stadig utsatt uten faktiske tiltak.
Planen beskriver en ny utsettelse av tiltak, bl.a. fordi man tror det skal bli bedre med ny
og tydeligere skilting. Videre hevdes det at arealet betraktes som tilstrekkelig fordi
utvidelse av kirkegården ikke medfører større trafikk. Planen beskriver at dette forholdet
holdes utenom denne gang, og at det skal reguleres i en påfølgende reguleringssak.
Vi mener det er uheldig med stadig utsettelser om man skal få en funksjonell plan,
Parkeringsplassen som areal må utvides betraktelig. Dette må skje i retning øst, og vil
føre til at man må ta av lanbruksarealet. Videre mener vi det bør vurderes å trekke den i
nord-østlig retning langs fylkesveien til avkjøringen ned til Kårstad.

Trafikale forhold generelt
Forløpet av fylkesvei 119 på Gråmyra, er sluttført i forhold til E6 og andre veier.
De trafikale forhold på fylkesvei 119 over Alstadhaug er spesielle og dels meget farlige.
Uten å beskrive alle mulige tiltak for selve fylkesveien, ser vi for oss at deler av denne
langs den østlige kirkemuren blir opparbeidet som gang/sykkelvei, og dermed
prosesjonsvei for de kirkelige behov. Selve veien må omlegges tilsvarende i øst sammen
med utvidelsen av parkeringsplassen. Overganger med signallys kan bli aktuelle

Generelt om prosesjonsveier
De eldste delene av kirkegården har delvis naturlige traséer som benyttes.
Andre traséer har uheldig forløp over faktiske gravsteder; dette spesielt fra kirkens nordøstlige utgang og videre i vestlige kant av Olvishaugen. Tracéen har også ulike nivåer og
skjevheter som skaper vansker for mange.
Forslaget om ny prosesjonsvei langs den vestlige muren, i kanten av det gamle feltet, er
mulig, men klart uheldig fordi det blir bratt ned fra kirken.
Mye taler for at prosesjonsveien fra kirken til det feltet vi har benyttet de siste 30 årene
og det nye felteti vest for dette, bør bli gang/sykkelvei som opparbeides i øst, del av
fylkesvei 119.
Skisserte prosesjonsveier inn til og i det nye feltet, synes fornuftige.

Nye toalettforhold ved parkeringsplassen:
Utvidelsen av parkeringsplassen gir også anledning til å bygge hensiktsmessig hus for
toalett og andre sanitærbehov i hjørnet opp mot Herrestua.

Tilgjengelighet og adkomst vil her bli enkel, og alle, uansett individuelle behov, vil på
logisk grunnlag finne frem.
Løsningen finner vi ved en rekke kirker i dag. Vesentlig i denne sammenheng er også
naturlig tilgang til vann og avløp som allerede finnes der.
Utviklingen av parkering og sanitærforhold betraktes ikke som en følge av den skisserte
utvidelse, men regnes som en absolutt nødvendighet i forhold til helhet i utviklingen og
bruk av kirkegården i vår tid. Derfor ber et samstemt Eldres råd i Levanger om at
planleggerne nytter anledningen og sørger for løsninger som oppfyller åpenbare og
nødvendige behov, i nær tid og for mye av den fremtiden noen skal være med på.
Avstemning:
Enstemmig
VEDTAK:
Representanter for Eldres råd har gjort en grundig vurdering av tidligere planer. Rådets
leder har sett disse som vesentlige i forhold til den nu aktuelle plan. Etter forslag fra
lederen av Eldres råd, ønsker rådet samstemt å gi følgende uttalelse:

Utvidelse av areal til kistegraver:
Dette omhandler ca 9,2 da mot vest. Rent generelt vil dette bedre forholdene til nye
kistegraver, men med klare begrensninger i forhold til antall år. Rådet ser ingen bedre
løsninger på kort sikt, og vil anbefale løsningen under forutsetning av at prosesjonsveier
og adkomst blir opparbeidet på best mulig måte. Området gir ellers sannsynlige
muligheter til senere utvidelse.

Gravfelt for urnelund og minnelund, og for andre religioner
Forhold som dette nevnes i planen slik at vi skal forstå at dette er tatt med i en helhet.
Rådet er kjent med de løsninger som er valgt ved andre kirkegårdsanlegg. Spesielt når
det gjelder minnelunder, er løsningene varierte. Dette gjelder også urnelunder. Valgte
løsninger har skapt tilfredshet., og signalene bør være klare i forhold til Alstadhaug. Ikke
minst arealbesparelsen bør vektlegges i vårt område, og spesielt ved Alstadhaug.
Men planen er ikke konkret i forhold til dette. Vi savner nærmere beskrivelser.

Toalett og sanitæranlegg:
I utgangspunktet er det ingen toalettforthold i, eller nære, selve kirken.
Den skisserte toalettløsninger ned mot den tidligere kirkemuren vil ha en bratt tilgang og
må betraktes som en ubrukelig løsning når all hensyn skal oppfylles. Tilgjengeligheten
vil aldri kunne bli slik at mennesker med spesielle behov kan benytte dette. Plasseringen
er også uheldig i forhold til hvor publikum lander når de ankommer kirken og
kirkegården. Vann og avløp er ikke naturlig tilgjengelig.

Parkeringsforhold i dag og i fremtiden. .
I dag er selve parkeringen ved Alstadhaug kirke svært begrenset og dels kaotisk.
Ulike former for løsning er skissert tidligere, men stadig utsatt uten faktiske tiltak.
Planen beskriver en ny utsettelse av tiltak, bl.a. fordi man tror det skal bli bedre med ny
og tydeligere skilting. Videre hevdes det at arealet betraktes som tilstrekkelig fordi
utvidelse av kirkegården ikke medfører større trafikk. Planen beskriver at dette forholdet
holdes utenom denne gang, og at det skal reguleres i en påfølgende reguleringssak.
Vi mener det er uheldig med stadig utsettelser om man skal få en funksjonell plan,

Parkeringsplassen som areal må utvides betraktelig. Dette må skje i retning øst, og vil
føre til at man må ta av lanbruksarealet. Videre mener vi det bør vurderes å trekke den i
nord-østlig retning langs fylkesveien til avkjøringen ned til Kårstad.

Trafikale forhold generelt
Forløpet av fylkesvei 119 på Gråmyra, er sluttført i forhold til E6 og andre veier.
De trafikale forhold på fylkesvei 119 over Alstadhaug er spesielle og dels meget farlige.
Uten å beskrive alle mulige tiltak for selve fylkesveien, ser vi for oss at deler av denne
langs den østlige kirkemuren blir opparbeidet som gang/sykkelvei, og dermed
prosesjonsvei for de kirkelige behov. Selve veien må omlegges tilsvarende i øst sammen
med utvidelsen av parkeringsplassen. Overganger med signallys kan bli aktuelle

Generelt om prosesjonsveier
De eldste delene av kirkegården har delvis naturlige traséer som benyttes.
Andre traséer har uheldig forløp over faktiske gravsteder; dette spesielt fra kirkens nordøstlige utgang og videre i vestlige kant av Olvishaugen. Tracéen har også ulike nivåer og
skjevheter som skaper vansker for mange.
Forslaget om ny prosesjonsvei langs den vestlige muren, i kanten av det gamle feltet, er
mulig, men klart uheldig fordi det blir bratt ned fra kirken.
Mye taler for at prosesjonsveien fra kirken til det feltet vi har benyttet de siste 30 årene
og det nye felteti vest for dette, bør bli gang/sykkelvei som opparbeides i øst, del av
fylkesvei 119.
Skisserte prosesjonsveier inn til og i det nye feltet, synes fornuftige.

Nye toalettforhold ved parkeringsplassen:
Utvidelsen av parkeringsplassen gir også anledning til å bygge hensiktsmessig hus for
toalett og andre sanitærbehov i hjørnet opp mot Herrestua.
Tilgjengelighet og adkomst vil her bli enkel, og alle, uansett individuelle behov, vil på
logisk grunnlag finne frem.
Løsningen finner vi ved en rekke kirker i dag. Vesentlig i denne sammenheng er også
naturlig tilgang til vann og avløp som allerede finnes der.
Utviklingen av parkering og sanitærforhold betraktes ikke som en følge av den skisserte
utvidelse, men regnes som en absolutt nødvendighet i forhold til helhet i utviklingen og
bruk av kirkegården i vår tid. Derfor ber et samstemt Eldres råd i Levanger om at
planleggerne nytter anledningen og sørger for løsninger som oppfyller åpenbare og
nødvendige behov, i nær tid og for mye av den fremtiden noen skal være med på.
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Rådmannens forslag til vedtak:
Fra Eldres råd deltar:
1. …………………………..
2. …………………………..
Saksprotokoll i Eldres Råd - 28.03.2012
Forslag i møte:
Som deltakere til årets Eldrerådskonferanse foreslås:
3. Kåre H. Almåsbakk

4. Klara O. Fossbakken
5. Sekretær Reidun Johansen
Avstemning:
Enstemmig
VEDTAK:
Deltakere på årets Eldrerådskonferanse deltar:
1. Kåre H. Almåsbakk
2. Klara O. Fossbakken
3. Sekretær Reidun Johansen

