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ÅRSMELDING NORDFJORDEN LOKALUTVALG FOR 2014
Styret har bestått av:
Birger Willumsen, leder
Bertil Pettersen, nestleder og sekretær
Erna Sundsfjord, kasserer
Olav Arntzen, medlem
Jan Magnar Madsen, medlem
Tomas Nymo, medlem
John Arne Nilsen-Nygaard, varamedlem
Håvard Olsen, varamedlem
Renate Johansen, varamedlem
Prosjektgruppe Aksjon tilflytting har bestått av:
Berit Knudsen, leder
Monika Andreassen
Inger Lise Abelsen
Runar Eilertsen
Birger Willumsen (styret i lokalutvalget sin representant).
Webmaster: Runar Eilertsen.
Styret har siden siste årsmøte og til dags dato holdt 9 møter og behandlet 90 saker. Spesielt nevnes:
 Oljebase Saura: Lokalisering til Saura av aktivitet relatert til oljeboring i nord pga områdets
naturlige store dybder langs land, har i media og lokalpolitisk fremkommet som et mulig
framtidsperspektiv de siste to årene. Først ble aktivitet relatert til mekaniske
servicefunksjoner nevnt som aktuelle. Senere har man endret fokus til aktivitet knyttet til
mottak pr rørledning, raffinering og utskiping pr båt av gass. Høsten 2014 ble selskapet Saura
AS stiftet. Mange i lokalmiljøet har etterlyst mer informasjon om prosjektet. Styret i
lokalutvalget gjennomførte derfor folkemøte 18. november hvor Oljebase Saura var
hovedtema. Representanter fra administrativ og politisk ledelse i Gildeskål kommune samt
representant fra selskapet orienterte og svarte på spørsmål. Lokalutvalget har utarbeidet
referat fra møtet. Dette ligger på vår hjemmeside, nordfjorden.no
 Stedsutvikling Nygårdsjøen: Lokalutvalget tok i 2013 initiativ til å få i gang et
stedsutviklingsprosjekt for området fra Skålsvik til Ertenvåg inkludert Saura. Konstruktivt
arbeid er gjort fra Saura kirkes venner, Nygårdsjøen oppvekstsenter og ei gruppe tilknyttet
Ertenvågområdet. Styret hadde som mål å knytte gruppene sammen i ett prosjekt for å få
sett på området og arbeidet i en helhet, men har nå konkludert med at gruppene jobber best
hver for seg.
 Turstimerking Nygårdsjøen: Etter anbefaling fra Gildeskål kommune av søknad, fikk
lokalutvalget i 2013 tildelt midler fra Nordland fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen til
skilting og gradering av turløyper i området øst for Nygårdsjøen. Stor takk til Saura helselag
og Nordfjorden idrettslag for deres innsats slik at rydding, merking og tilrettelegging har blitt
gjort i et større omfang enn det som opprinnelig ble søkt om midler til. De samme
lag/foreninger og lokalutvalget står i ettertid ansvarlige for driften.
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Buss for dagpendlere til Bodø: Saken står i stampe fordi Nordland fylkeskommune oppgir å
ikke kunne prioritere nye ruter som følge av reduserte rammeoverføringer fra staten.
Lokalutvalget har i 2014 hatt dialog med samferdselsavdelingen i Bodø kommune i forsøk på
å ha en felles strategi for pendlerbuss for områdene sør for Saltstraumen. Bodø kommune er
interessert i samarbeidet.
Saura kirkegård: Deltakelse i dugnadsarbeid.
Bredbåndsdekning: Lokalutvalget har utarbeidet høringsuttalelse om fremtidig digital
infrastruktur i Gildeskål kommune. Vi har også deltatt på kommunens møte med mulige
utbyggere av bredbånd.
Trafikksikkerhetsarbeid: Høringsuttalelse til kommunal trafikksikkerhetsplan utarbeidet
sammen med Tilflyttergruppa.
Fiskeoppdrett: Høringsuttalelse til Gildeskål kommune vedrørende søknader fra Gifas og
Marine Harvest om lokaliteter for matfisk på Dalsvika og ved Mulnesodden.
Andre uttalelser:
o Dialog med Gildeskål kommune om tiltak i forhold til falleferdige hus i Nordfjorden.
o Forslag til Gildeskål kommune om at det samtidig med opprusting av kommunale
veier i forbindelse med asfaltering, legges ned rør for senere strekking av fiberkabel
til området.
o Innspill og prioriteringer til Gildeskål kommune vedrørende «Kommuneplan om fysisk
aktivitet og naturopplevelser».
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:
 Nordfjorden Danselag (Barnedansstevne).
 SLT-gruppa i Gildeskål kommune (Rusfritt 16.mai arrangement for ungdom).
 Havnedagan (stand for lokalutvalget + avspilling av presentasjonsfilm for Nordfjorden).
Separate regnskap for 2014 for Lokalutvalget og Tilflyttergruppa fremlegges særskilt.
Prioriterte fokusområder i 2015:
 Oljebase Saura.
 Oppfølging av revisjon kommuneplan - arealdel.
 Kommunesammenslåing.
 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 22.01.2015
Birger Willumsen, styreleder

