
Møtereferat 01.06.22  

Kl 15.00 - 19.00 

 Arkivsak nr.  

 

Navn  Innkalt  Tilstede Tilsendt 

referat 

Marianne Nordhaug – 1.året Heimdal vg - leder X x X 

Sofie Gåsbakk – 2.året Heimdal vg -nestleder X x X 

Trym Øien – 1.året Heimdal vg. X x X 

Peder Skåle Andreassen – 10. klasse Eid ungdomsskole X x X 

Jon Marius Lindreitli – 8 kl Lundamo X x X 

Marwa Shirin Khan – 10.klasse Gimse ungdomsskole X x X 

Filippa Triola Høyden Dehlin - 8.klasse Gimse ungdomsskole x x x 

Marie Nordhaug Lyngen – 8.klasse Lundamo ungdomsskole X x X 

Jørgen Raphaug Teksten – 8.klasse Eid x x x 

Savannah Lie Bredesen – 8.klasse Øya ungdomsskole x x x 

Kristin Johnsen -veileder/ansvarlig   X  x x 

Ansvarlig møteinnkalling neste møte:     
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Oppfølging av saker: 

Opplæring av nye i 

forhold til timelister. 

 

 

 

Oppdatering i forhold til 

Ungdomsmedvirkningsg

 

Marianne ikke fått lønn for 2021 – Kristin sjekker. 

Gjennomgang v Marianne. 

 

 

 

Ingen aktivitet. Utsatt til etter sommeren. 

  



ruppa av Marie, Peder 

og Marwa. 

 

Arbeid omkring 

registrering av 

Fremmedarter – status 

v Marianne og Trym 

 

Stilling som Influencer i 

kommunen – vi poster 

og deler dette på SoMe 

 

Dagskonferansen på 

Hell – alt i rute for 

Peder og Jørgen? 

 

Oppdatering Kenya tur 

v Kristin 

 

 

 

 

Faktaark er lagd og mail sendt til Dag Petter Hollekim. Trym 

ferdigstiller og sender til Marianne som sender det ut i 

neste uke til skolene. Følges opp i august. 

 

 

Alle har delt. Marianne har snakket til Nrk om saken og skal 

på Helgemorgen på radioen på lørdag. 

 

 

Ok 

 

 

 

Trym, Marwa og Marie skal reise fra Ungdomsrådet. 

Kl 15.00 Morten 

Børseth- 

virksomhetsleder Bygg 

og Eiendom. Innspill på 

området 

“Markedsplassen” 

Markedplassen er den kommunale parkdelen på det nye 

Melhus Torget. Det er på bakkeplan. 

Morten Børset informerer om planene og kostnader. 

Området er på ca 1700 m2 så stort uterom. Arkitekter har 

kommet med ulike forslag for eksempel julemarked, 

vanningsinstallasjon/showstopper/fontene, som om 

vinteren kan knyttes til en skøytebane. Uteservering med 

Sabrura og Kompis.  

Noe som må avklares er hvor skal det være mulig å kjøre inn 

for utrykningskjøretøy og hvor skal det settes av arealer til 

uteservering. Bør være en del fast dekke da det vil bli mye 

folk som beveger seg der. Blir grønt/plen i ytterkant og div 

blomster.  

En annen løsning istedenfor vannsøyle er en kunstner som 

lager noe som kan brukes. Dette blir eventuelt ett eget 

prosjekt i prosjektet. Miniscene. Skal bli fint og trivelig å 

være der.  

Innspill fra Ungdommene: fontene som spiller for eksempel 

i takt med konserten som er på scene med tak. Se på 

  



Trondheim Torg der alt står klart på scenen. Mer variasjon 

når det er vann enn kunstinstallasjon. Ladebenker. Islagt 

område på vinteren.  

Ønskelig at parken ferdigstilles når de første skal flytte inn i 

leilighetene, men dette er uavklart ennå.  

Kl 16.00 Sølve 

Christiansen fra Plan 

kommer og har 

workshop angående 

område “Knutepunkt” 

Melhus.  

Oppfølging fra referat 11.05.22 med workshop.  

Innspill via tankekart innlevert.  

  

Avtal møtedato for 1. 

møte etter sommeren. 

Mandag 22.august kl 16.00 -19.00   

 

 

 

 

 


