ÅRSMELDING NORDFJORDEN LOKALUTVALG FOR 2013
Styret har bestått av:
Birger Willumsen, leder
Bertil Pettersen, nestleder og sekretær
Else Hansen, kasserer
Olav Arntzen, medlem
Jan Magnar Madsen, medlem
Tomas Nymo, medlem
Jarl Skille, varamedlem
Håvard Olsen, varamedlem
Renate Johansen, varamedlem
Prosjektgruppe Aksjon tilflytting har bestått av:
Berit Knudsen, leder
Monika Andreassen
Inger Lise Abelsen
Runar Eilertsen
Johan Martin Pedersen (fram til årsmøtet 2013)
Stian Pettersen (fram til juni)
Birger Willumsen (styret i lokalutvalget sin representant).
Webmaster: Runar Eilertsen.

Styret har siden siste årsmøte og til dags dato holdt 8 møter og behandlet 47 saker. Spesielt nevnes:
 Revisjon kommuneplan Gildeskål; samfunnsdel og arealdel: Styret har gitt høringsuttalelser
både i forhold til planprogram, samfunnsdel og arealdel. Styret gjennomførte folkemøte
sammen med kommunen i forkant av høringsperioden til arealdelen.
 Stedsutvikling Nygårdsjøen: Lokalutvalget ble på forrige årsmøte oppfordret til å ta initiativ til
å få i gang et stedsutviklingsprosjekt for området fra Skålsvik til Ertenvåg inkludert Saura.
Styret har fått konstruktive innspill fra Saura kirkes venner og Nygårdsjøen oppvekstsenter. I
tillegg har en egen arbeidsgruppe med Stian Pettersen som leder, utredet ønsker og
muligheter for området Ertenvåg, spesielt ved Ertenvåg havn. Konkrete forslag er spilt inn av
styret til Gildeskål kommune i forbindelse høring revisjon arealdel kommuneplan. Styret har
nå satt i gang arbeid med å få utarbeidet en omforent plan med dertil hørende søknad om
økonomiske midler til gjennomføring av stedsutviklingsprosjekt.
 Turstimerking Nygårdsjøen: Etter anbefaling fra Gildeskål kommune av søknad, fikk
lokalutvalget tildelt 58.125 kr fra Nordland fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen til skilting
og gradering av turløyper i området øst for Nygårdsjøen. Ei egen gruppe med Svein
Christensen som leder, er kommet godt i gang med oppgang av traseer og planlegging i
forhold til bestilling av skilt. Arbeidet må være fullført i 2014.
 Buss for dagpendlere til Bodø: Lokalutvalget har arbeidet sammen med Gildeskål kommune
inn mot Nordland fylkeskommune for å få opprettet ønsket bussrute for dagpendlere.
Ordfører og styreleder i lokalutvalget har hatt møte med samferdselskomiteen uten at det
medførte konkrete resultater. Saken forskyves av administrasjonen i samferdselsavdelingen
under påskudd av at saken kan finne sin løsning når flere av eksisterende bussruter fra
Saltstraumen får justert kjøretrase direkte til Bodø sentrum. Styret var forespeilet en løsning
i februar 2014, men tidspunktet er nå forskjøvet til august 2014.
 Bompenger strekningen Saltstraumen – Bodø: Styret har støttet initiativ fra interesseforening
for dagpendlere fra Saltstraumen som sammen med Saltstraumen lokalutvalg har øvd press
overfor Bodø kommune og andre for å få en samordning av bompengebelastning i bommene
ved Godøy og Tverlandsbrua innenfor «timesregelen». Styret har også gjort skriftlige
henvendelser til politisk ledelse i Gildeskål kommune om å gå i en dialog med politisk ledelse












i Bodø kommune for å øve press mot bestemmende myndighet. Slik
bompengeregisteringene er nå, medfører dagpendling langs vei fra Gildeskål til Bodø en så
betydelig økonomisk merbelastning at Nordfjordenområdet er blitt et mindre attraktivt
boalternativ når arbeidsplassen er i Bodø. Ingen av initiativene har gitt positiv respons.
Overtakelse av midler fra Nordfjorden Badesenter og Nordfjordmartnaden: Etter oppløsning
av nevnte foreninger fikk Nordfjorden lokalutvalg stilt deres restkapital, totalt kr 48.103,44 til
disposisjon under forutsetning av bruk til det beste for Nordfjordenområdet. Av dette har
lokalutvalget gitt 28.000 kr som bidrag til startkapital for Havnedagan. (Står fortsatt urørt hos
Havnedagan som reservekapital.)
Saura kirkegård: Deltakelse i dugnadsarbeid med tilkjøring av jord og planering av områder
på kirkegården med verste ujevnheter.
Bredbåndsdekning: Det er ikke fremkommet noen avklaring verken fra Gildeskål kommune
eller utbyggere hvilket fremtidsperspektiv Nordfjordenområdet har for å bli prioritert mhp
utbygging.
Oppdatering og omplassering av infoskilt ved Ertenvåg krysset: Styret i lokalutvalget ønsker
at uteskilt som i dag er plassert ved banken, skal flyttes til området utenfor bensinstasjonen i
Ertenvåg. Flyttingen har blitt utsatt fordi saken ikke er endelig avklart med grunneier og
drivere av stasjonen og fordi Statens Vegvesen ikke har besvart henvendelse om oppføring av
henvisningsskilt på fv 17.
Omgjøring av fv 474 til forkjørsvei: Lokalutvalget har forspurt Statens Vegvesen om fv 474
(«Nerveien») kan oppgraderes til forkjørsvei. I følge Vegvesenet vil dette bli vurdert i 2014 i
tråd med status på tilsvarende fylkesveier i Nordland.
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 tilskudd til:
 Havnedagan startkapital.
 Nygårdsjøen oppvekstsenter uteareal.
 UL Framhug vedlikehold lysløype.
 UL Havgull opprusting kjøkken.
Separate regnskap for 2013 for Lokalutvalget og Tilflyttergruppa fremlegges særskilt.
Prioriterte fokusområder i 2014:
 Stedsutviklingsprosjekt Nygårdsjøen.
 Oppfølging av revisjon kommuneplan.
 Kommunesammenslåing.
 Fullføre prosjekt turstimerking.
 Pendlerbuss.
 Bredbånd og fiber.
 Samarbeid med Saura kirkes venner og Kirkelig Fellesråd om forbedring av kirkegård og kirke.
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 03.02.2014
Birger Willumsen, styreleder

