ÅRSMELDING FOR 2012
Styret har bestått av:
Birger Willumsen, leder
Roar Jakobsen, nestleder og sekretær
Else Hansen, kasserer
Veronica Solskinnsbakk, medlem
Olav Arntzen, medlem
Jan Magnar Madsen, medlem
Tomas Nymo, varamedlem
Jarl Skille, varamedlem
Bertil Pettersen, varamedlem.
Prosjektgruppe Aksjon tilflytting har bestått av:
Johan Martin Pedersen, leder
Monika Andreassen
Stian Pettersen
Inger Lise Abelsen
Karin Willumsen (fram til mars)
Karin Nymo (fram til mars)
Runar Eilertsen (fra april)
Berit Knudsen (fra september)
Birger Willumsen (styret i lokalutvalget sin representant fra mars).
Webmaster: Runar Eilertsen.
Styret har siden siste årsmøte til dags dato holdt 10 møter og behandlet 77 saker. Følgende nevnes
spesielt:
Kommunale tomter: Oppfølging overfor Gildeskål kommune sammen med Tilflyttergruppa
for ferdigstillelse og prisfastsetting.
Buss for dagpendlere til Bodø: Arbeid inn mot Gildeskål kommune for å få politisk og
administrativ forankring. Undersøkelser inn mot potensielle brukere for å avklare ønsker og
behov mhp ruteplan som passer flest mulig. Felles arbeid mot Nordland fylkeskommune for å
få opprettet ønsket bussrute.
Saura kirkegård:
o Avklaring av geologisk tilstand mhp fare for utglidning av grunnen.
o Folkemøte for å gi informasjon om ovennevnte samt diskutere hvilke prioriteringer
som bør gjøres framover mhp forbedring av kirkegården.
Bredbåndsdekning: Høstens næringslivsseminar inviterte aktuelle utbyggere og Gildeskål
kommune og lot disse legge fram hvilke planer de hadde og hvilke muligheter de så for
området.
Oppdatering og omplassering av infoskilt ved Ertenvåg krysset.
Høringsuttalelse til Gildeskål kommunes forslag til kommunal planstrategi 2012 – 16.
Høringsuttalelse til revisjon av kommunal handlingsplan for trafikksikkerhet.
Høringsuttalelse søknad om dispensasjon fra arealplanen og fra byggeforbudet i strandsonen
for utvidelse av eksisterende flytebryggeanlegg Kjellingstraumen sjøhusferie.
Forslag til kommunens utarbeidelse av veinavn.
Nordfjorden Badepark og Nordfjordmartnan: Dialogmøte i forhold til avvikling av disse og evt
overtakelse av restkapital.

Lysløype Kjelling: Initiativ for å få et formalisert samarbeid mellom UL Framhug og
Nordfjorden IL i den hensikt at området kan utnyttes bedre og videreutvikles til det beste for
hele Nordfjorden.
Deltakelse i 17. mai arrangement ved Nygårdsjøen oppvekstsenter.
Bøssebærere under NRK TV sin innsamlingsaksjon.
Deltakelse i arbeidsgruppemøter og arrangementer i regi av Tilflyttergruppa.
Styret har gitt økonomisk støtte til:
Startkapital til Havnedagan.
Tilskudd til Gildeskålavisa Å eg veit.
Separate regnskap for 2012 for Lokalutvalget og Tilflyttergruppa fremlegges særskilt.
Prioriterte fokusområder i 2013:
Pendlerbuss.
Bredbånd og fiber.
Samarbeid med Saura kirkes venner og Kirkelig Fellesråd mhp forbedring av kirkegården og
kirka; eksempelvis planering av kirkegården og brannsikring av kirka.
Gjennomgang og innspill til revisjon av kommunens areal- og reguleringsplan.
Lokalutvalgets styre vil til slutt rette en stor takk til Tilflyttergruppa for det omfattende og
kontinuerlige arbeidet de gjør for å gjøre Nordfjordområdet attraktivt å bo i.
Vi vil også takke de enkeltpersoner, næringsliv, lag og foreninger samt Gildeskål kommune og
Nordland fylkeskommune som har bidratt til god dialog og gitt økonomisk støtte til vårt arbeid.

Nordfjorden, den 19.02.2013

Birger Willumsen
styreleder

