
Detaljregulering for Tanabru sentrum: Referat fra informasjonskafé 

tirsdag 21.05.2019 

Tid og sted: Tirsdag 21.05.2019, kl. 18 – 20, Tana rådhus. 

Til stede: Morten Ballari, Frank Ingilæ, Eli Sabbasen, Kristine Sabbasen, Atle Kristiansen og 

Kåre Breivik.  

Planlegger Lars Smeland presenterte planforslaget og orienterte om mange av innspillene som 

kom inn i oppstartsfasen. Deretter ble det åpnet for synspunkter og diskusjon. Følgende 

forslag kom fra møtedeltakerne: 

• Kommunen bør opprette et parkvesen, eller ansette anleggsgartnere som kan 

vedlikeholde grøntarealene.  

• Trimløypa til elva kan defineres som en elvepromenade. Det vil kunne gi ekstern 

finansiering til opparbeiding. 

 

Møtedeltakerne syntes forslagene til utvikling av Tanabru er gode (vedlagt).  

• Lag og organisasjoner kan bidra med egenandeler til enkelte av tiltakene/anleggene, 

for å få eierforhold til dette.  

• Utescene: Plassert foran Idé og Parma, på torgplassene der, eller i gatetunet foran 

Tanatorget. Kan kombineres med et hengested for ungdom.  

• Et sted i sentrum: Sette opp skilt med avstander til kjente byer som det går veier til fra 

herfra. Forslag: Tusenårsstedet i «Bankparken». 

• Turistinformasjonen: Et sterkt ønske om at den kommer i gang igjen. Tas med på lista 

over tiltak for utvikling av Tanabru.  

• Inngangen til biblioteket bør ikke være gjennom en ny, egen inngang, men via 

hovedinngangen på Galleri Martin. Mottaket bør være der. Turistinformasjonen kunne 

vært koplet til dette, og kanskje også med dusjmuligheter for sykkelturister.  

 

Det ble understreket av møtedeltakerne at vi må ta vare på det vi har: Vedlikehold av busskur, 

benker og uteareal, og tømming av søppelkasser. Forslag: ASVO kan kjøpe inn en 

søppelstøvsuger og tilby virksomheter å få ryddet utenfor eget inngangsparti daglig. 

 

Synspunkter på planforslaget: 

På lengre sikt: Skape en handlegate av FV 98 som omfatter arealet på begge sider av veien. 

 

 

 

 

 



Vedlegg:  

Konkrete forslag til utvikling av Tanabru som kommunesenter, for å skape trivsel, 

møteplasser og folkeliv: 

(forslagene er nærmere omtalt i planbeskrivelsen til reguleringsplanen) 

� «Tanabru i snø»: Snø- og is-skulpturer 

�  «Lek i sentrum»: Lekeplasser 

�  «Tanabru-ball»: Ballbane i sentrum 

�  «Tanabru Røff»: Utvikle skateparken 

�  «Tanabru Ung»:  Et hengested for ungdom  

� «Scene Tanabru»:  En fast utescene m/ opptreden 

�  «Tanabru-tuften»: Trimapparater i sentrum 

�  «Tanabru-løypa»: Trimløype - fra sentrum til elva 

�  «Pensjonisten»: Uformelt møtested alle hverdager 

� «Boka i sentrum»: Bibliotekinngangen flyttes  

� «Skilt i Tanabru»: Plan for henvisningsskilt og reklameskilt 

� «Turisten»: Turistinformasjonen gjenåpnes 

 


