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Notat - Gjerde på Eikertun - spørsmål til spørretimen 
 
Spørsmål til Spørretimen: «Utenfor Eikertun er det bygget nytt gjerde. Dette gjerdet har en 
uheldig utforming, og det er fra flere hold kommet innspill på at dette gjerdet forringer trivselen 
for de som bor på Eikertun. Ser kommunedirektøren for seg noe mulighet for å erstatte dette 
gjerdet med et gjerde som i større grad innbyr til rekreasjon og trivsel, og i tilfelle når og 
hvordan kan dette skje? Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen, kommunestyrerepresentant Høyre» 
 
Svar: I forbindelse med innflytting i E-Fløyen på Eikertun var det, av sikkerhetsmessige årsaker, 
behov for å sette opp et gjerde. Helse- og omsorgsseksjonen (HO) henvendte seg til daværende 
Avdeling for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) og ba om et gjerde som var høyt nok til å 
sikre beboerne. Med bakgrunn i dette ble dagens gjerde satt opp. Sett i ettertid, burde selvsagt 
HO-seksjonen og FDV hatt en bedre dialog om hva slags gjerde og hvilke høyde som var anbefalt 
fra et helsefaglig ståsted for å sikre beboerne og samtidig ivareta behovet for utsyn og estetikk. 
Fremover vil vi sikre en bedre medvirkning og dialog.  
 
Det er fullt mulig å erstatte gjerdet med ett nytt. Det vil påløpe kostander å fjerne det 
nåværende gjerdet, og kostander å anskaffe nytt og sette dette opp.  
 
I samarbeid med de frivillige var det planlagt å plante busker og andre planter i hagen. Dette vil 
medføre at gjerdet virker mindre dominerende. Samtidig må det da finnes løsninger for utsyn, 
slik at beboerne kan følge med på livet utenfor, særlig knyttet til høytidsdager og dager det er 
liv og røre rundt Eikertun.  
 
Det skal vurderes både om deler av gjerdet kan erstattes og hvilke forbedringer som kan gjøres 
ved beplantning. Spørsmålet skal vurderes av KF og HO i fellesskap, og sees i sammenheng med 
etablering av Trivsels- og mestringssenteret der kommunen har fått forhåndstilsagn om 
investeringsmidler. Dersom gjerdet skal fjernes, vil det skje før vinteren, på grunn av frost i 
bakken.  
 
Med vennlig hilsen 
Trude Andresen 
kommunedirektør 
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