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Øystein Haugen

Følgende møtte:

Ola Vea, Svein Tore, Per S, Liv Sonja, Mathias, Per Harald, Einar K, Knut, Kolbjørn,
Bjørn Eirik, Harald, Olav Gaute, Monica, Ragnar, Anders og Margaret, Egil, Olav,
Bardur, Øystein.
President Ola ledet møtet.
Litt om dagen i dag, 4. januar:

 Det er nasjonaldag i Myanmar (Burma). Ble selvstendig stat i 1948
 Roar og Roger har navnedag
 I 2000 skjedde det en togulykke ved Åsta på Rørosbanen. Den krevde 19
menneskeliv
 I 1985 ble for første gang et barn født av surrogatmor
 Rikskonsertene holdt sin første konsert i Hammerfest i 1985
 I 1914 ble Norsk Dusteforbunds Fredrik Stabel født
 Norges Lærerinneforbund ble stiftet i 1912
 Kongelig Norsk Automobilforbund (KNA) ble stiftet i 1907
 Foreningen for skiidrettens fremme ble stiftet i 1883
2 sitater:

«Vi har alltid tid nok, hvis vi bare vil bruke den riktig» (Goethe)
«I naturen ruver fjellene – i hjemmet bagatellene» (Eivind Berggrav)
Annet

På en Rotarysamling i Arendal 12.-13. januar vil URK presentere vår
ungdomsutveksling på Lifjell sist sommer.
Det er gledelig at klubben i desember 2017 fikk hele fire nye medlemmer.

Så gikk ordet til Nomes ordfører Bjørg Tveito Lundefaret

Ordføreren innledet med å omtale gledelige begivenheter i 2017:

En mild, men engasjert ordfører

 Tenning av belysning av Holla Kirkeruin
 Kirkejubileet i september
 Dronningbesøket, lunsjen med dronningen i
Holden, konsert og belysning av Holla kirke
 Åpning av Kompetansesenter i Lunde.
Tilsvarende senter skal (trolig) etableres på
Ulefoss i 2018, med lokaler hos Sparebank 1
 Boring på Fen begynt, med 8 millioner kr i
bevilgning fra staten. Resultater vil komme i
januar
 Næringslivsfrokost før jul med kåring av
BANDAK som årets bedrift, og kåring av ny kafe
på Ulefoss Senter som årets nyetablerer
(Ulefoss Smakeverk)

Litt om utviklingstrekk i Nome:

 Etter bekymringsfull nedgang i folketallet i 2014 er det igjen økning. Nome hadde i
2017 6 620 innbyggere
 Antall barn går ned, og den trenden må vi forsøke å snu
 Eldregruppen øker, og det oppleves til og med tilflytting av eldre. Det betyr i hvert
fall at det oppleves godt å bo i Nome som eldre. Tjenestenivået er godt.
 Nome bruker 13,9 millioner «for mye», men det er et høyt effektivitetsnivå innen
pleie og omsorg
Kommunestruktur og interkommunalt samarbeid:

 Den nye Midt-Telemark kommune (Bø + Sauherad) blir operativ fra 1. januar 2020
 Alt tidligere interkommunalt samarbeid videreføres
 Det blir felles Nav-kontor i Midt-Telemark, med hovedkontor i Bø, men det skal
fortsatt være kontor i Nome
 Veiprosjektet fv. 359 Kaste-Stoadalen er i det blå, fordi det mangler rundt 130
millioner. Det er mildt sagt skandaløst.
Fra Nomes budsjett for 2018:







Ingen endringer av kommunale veier (totalt 140 km)
Økt grunnbemanning på Nome Sjukeheim
Økt helsesøstertjeneste ved skolene
Fortgang i sentrumsopprustning, Ulefoss
Utrede gangbru over Straumen ved Lunde Sluse

 Øke utbyttet fra Midt-Telemark Energi (MTE) (vil kanskje gjøre det mulig å få
Nome ut av ROBEK-listen i løpet av 2018)
Spørsmål og kommentarer til ordføreren:

 Bibliotekbyggets skjebne på Ulefoss: Det blir påbygging av Samfunnshuset, men
hva skjer med det gamle bibliotekbygget?
 Det er ikke kjent hva som kommer til å skje med Heggen Pensjonat (er
skjemmende slik det står i dag)
 Hva kan boringa på Fen ende opp med? Spennende, men ingen vet pr. i dag
 Det ble referert rykter om omsetning av alkohol og narkotika på Holla
ungdomsskole.

Ordfører Bjørg fikk en flaske vin og en bok (som hun nok hadde fra før) som takk
for en interessant oppdatering om kommunens situasjon pr. i dag.
Ragnar vant vin, og Bjørn Eirik tok nappet.

