
PROTOKOLL - OS ELDRERÅD møte nr. 5-2019 

 

 

|  

DETTE MØTE: Mandag 4. november 

STED:  Nedistuggu, Os kommunehus 

NESTE MØTE:  

STED: 

Delt Innk Medlem Adresse/ tlf Mailadresse 
 

Init. 

X X Kåre Bakosgjelten - leder Gjetarveien 30, 2550 Os i Østerdalen  /  932 10 177 kbakosg@hotmail.com KB 
X X Elly Rønningen – nestleder Mosengveien 484, 2552 Dalsbygda  /  481 70 489 elly.ronningen@gmail.com ER 
X X Finn Hval – sekretær Høgåsen 20, 2550 Os i Østerdalen  /  917 65 409 finn.hval@roros.net FH 
X X Olav Nylend  Vestre Narjordet 213, 2550 Os i Østerdalen  /  917 92 455 enylend@gmail.com ON 

Forfall X Solvår Presthagen  Kopparleden 9861, 2550 Os i Østerdalen  /  915 64 368  SP 
 X Mona Østgårdstrøen Vangrøftveien 39, 2552 Dalsbygda  /  950 78 517 mona.ostgardstroen@online.no MØ 
      

  Vara    

X X Inge Kroken Midtre Dalsbygdveien 453, 2550 Os i Østerdalen/917 99 138 inge.kroken@gmail.com IK 
X  Bjørg Dagny Sæter Narjordet, 2550 Os i Østerdalen  /  478 56 235 kjell.saeter@roros.net BDS 
  Helge J. Bakken Langmyregga 13, 2555 Tufsingdalen / 414 63 385 hj-ba@online.no HJB 

X X Jon Ola Kroken Håkonsbakken 9, 2550 Os i Østerdalen / 404 49 449 o-kroken@online-no JOK 

NR ANS BESKRIVELSE TID 

28/19  

Omvisning på nye aldersboliger/innblikk i ombyggingsplanene for sjukehjemmet 

Arne Strypet orienterte om nåsituasjonen for de nye aldersboligene som skal være innflyttingsklare 1. desember. Vi besøkte en 

enhet som nærmet seg ferdigstilling. Boligen ga et positivt inntrykk, men noen i følget savnet mulighet for overnattingsbesøk. 

Asfaltering av trafikkarealene vil bli utsatt til våren. Vi ble også til orientering forelagt  planene for ombygging av 

sjukehjemmet. 

 

29/19  

Informasjon/orienteringer 

1. Eldredagen 2019 i Tufsingdalen samfunnshus 4. oktober ble svært vellykket, til tross for forfall fra spillemannen Jan 

Borseth. Terje Husdal og Jo Ryen var fullgode erstattere som underholdere. Økonomisk gikk arrangementet 

tilnærmet i balanse (et underskudd på 372,10 kr dekkes av eldrerådet). 

2. Rydding av Verjåstien ble utført av Kåre Bakosgjelten, Yngve Rønning og Finn Hval tidligere i høst. Fjerning av 

kvist vil etter avtale bli fjernet av Ramlos på kommunens regning. 

3. Situasjonen rundt Frivilligsentralen. Det er nå klart at kommunen overtar som eiere og drivere fra 1. januar 2020. De 

forberedende arbeider er i gang og følger en fastsatt plan. Her merket eldrerådet seg den forslåtte sammensetning av 

styret der det blant annet ble forslått to representanter fra Os helselag og en representant fra frivillige lag/kultur/idrett. 

Fordi Os helselag også er en frivillig organisasjon mener eldrerådet at helselaget på sikt bør inngå i styret under 

punktet frivillige lag/kultur/idrett som dermed utvides til inntil tre representanter. Leder KB uttrykker eldrerådet 

mening i eget skriv til rådmannen og helselagsleder. 

4. Alzheimerdagen Løten med tema «Berikende møter». Kåre deltok på samlingen med stort utbytte. Han var eneste 

deltager fra Os. 

5. Konferanse i Stjørdal om velferdsteknologi, arrangert av Pensjonistforbundet. Også her deltok Kåre, og han refererte 

om mange spennende løsninger, spesielt om en  innretning for «maskinell» kroppsvask. 

 

30/19  
Årsrapport for 2019 

Det vedlagte utkastet fikk tilslutning og gjelder dermed som eldrerådets årsrapport. 
 

31/19  

Prosjekter vi ikke rakk å fullføre 

Eldrerådet har de siste åra vært opptatt av rydding og forskjønning av området langs Verjåa ved Nønesjordet der 

gammelsentralen stod. Dette arbeidet er av forskjellige årsaker ikke fullført og bør videreføres av det nyvalgte eldrerådet. Idéen 

om en aktivitetspark som er omtalt i flere møterapporter bør det også tas tak i med sikte på realisering. 

 

32/19  
Økonomisk oversikt for eldrerådet. 

På nåværende tidspunkt, før alle krav er dekket, ser det ut til at gjenstående midler for 2019 vil utgjøre ca. 17.000 kroner. 
 

  
Eldrerådets medlemmer og varamedlemmer inviteres til avsluttende hyggesamvær med matservering på Trollkroa torsdag 28. 

november. Vennligst gi tilbakemelding om deltagelse. 
 

 

Vedlegg: Årsrapport 2019 

 

 

5/11-2019 

Finn Hval (sekretær) 

 

 

Kopi av protokoll: Rådmann Arne Svendsen 


