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15.november 58. 

SS/AN 

Fauske Kommunestyre, 

v/ordføreren, herr Joakim Kosmo, 
 
Fauske. 

 
Gjennom pressen er vi gjort kjent med den komiteinnstilling vedrørende kommunens 

overtakelse av Sjønstå og det vedtak som er gjort av kommunestyret i denne sak. 

For Samorganisasjonen er det likegyldig om Kommunen overtok Sjønstå eller ikke, men 

etter som det i den vedtatte innstilling er tatt det forbehold at det er pensjonister fra Sulitjelma 

som skal flyttes dit, så kan vi ikke være så helt enig her i og finner at vi må gjøre Dem 

oppmerksom på en del ulemper ved dette. 

For så vidt det gjelder punkt 6 i nevnte innstilling, er vi ikke så helt klar over om 

kommunestyret er oppmerksom på hva dette innebærer. 

I og med vedtaket av punkt 6 åpner dette adgang for bedriften, når en arbeider har 

oppnådd aldersgrensen, å anvise han husvære på Sjønstå, 

Kommunestyret så vel som vi, er sikkert klar over at det å flytte eldre folk til Sjønstå byr 

på mange vanskeligheter for disse. Stedet ligger usentralt til, det er ca. 3 km til nærmeste 

jernbaneholdeplass. En kan bare tenke seg at de gamle må gå disse 3 km hver veg og bære 

eller dra hjem det de trenger til livets opphold. Om vinteren må en regne med at de må vasse i 

snø, da noen oppbrøyting av jernbanelinjen neppe kommer på tale. Vi har ryktevis bragt i 

erfaring, uten at vi har fått det bekreftet, at skinnene på denne linja skal borttas. 

Vi kan også nevne at når det gjelder elektrisk kraft er dette også ganske problematisk for 

Sjønstås vedkommende. Vel nok er der et aggregat, men det er ingen gitt å si hvor lenge det 

holdes gående. 

Videre ar det langt til sykehus og lege fra Sjønstå, og de eldre trenger kanskje i større 

utstrekning til disse institusjoner enn unge folk. 

Det er kanskje andre ulemper vi kunne pekt på i forbindelse med å flytte pensjonister til 

Sjønstå, men vi skal nøye oss med å nevne at eldre folk, som står for tur til å gå av for oppnådd 

aldersgrense, er rystet over det vedtak som kommunestyret har gjort i denne sak. 

Vi for vår del er meget forstemt over at det ikke skulle la seg gjøre å finne et mere egnet 

steg å plassere pensjonister fra Sulitjelma, enn nettopp det avsidesliggende sted Sjønstå. 

Ut i fra det vi ovenfor har anført vil vi be kommunestyret om å ta denne sak opp til ny 

drøftelse og vurdering, for om mulig komme fram til en bedre ordning når det gjelder 

plasseringen av pensjonister fra Sulitjelma.  
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Vi er tidligere gjort kjent med at det, med tilskudd fra bedriften og kommunes side, 

skulle bygges 8 leiligheter for pensjonister. Disse leiligheter skulle oppføres på Fauske. Senere 

har vi ikke hørt mere om dette, og vi er interessert i om leilighetene er påbegynt eller om hele 

planen er skrinlagt. 

 

Ærbødigst 

Sverre Sjursen 

 

 

 

Nordtømme 
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