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ÅRSMELDING NORDFJORDEN LOKALUTVALG FOR 2015
Styret har bestått av:
Birger Willumsen, leder
Erna Sundsfjord, kasserer og sekretær
Jan Magnar Madsen, medlem
Arnold Knudsen, medlem
Bård Arne Nilsen, medlem
Trond Angelsen, medlem
Ann-Lisbeth Skjellvik, varamedlem
Rigmor Arntzen, varamedlem
Tomas Nymo, varamedlem
Prosjektgruppe Aksjon tilflytting har bestått av:
Berit Knudsen
Monika Andreassen
Inger Lise Abelsen
Runar Eilertsen
Geir Olsen
Birger Willumsen (styret i lokalutvalget sin representant).
Webmaster: Runar Eilertsen og Trond Angelsen.
Styret har siden siste årsmøte og til dags dato holdt 8 møter og behandlet ca 60 saker. Spesielt
nevnes:
 Høringer revisjon kommuneplanens arealdel: Styret og Tilflyttergruppa har i fellesskap
gjennom to runder utarbeidet høringsuttalelser. For mange har forhold knyttet til en evt
Oljebase Saura blitt sett på som utfordrende og lite forutsigbare. Likeså ble det stilt spørsmål
med vektingen av negative konsekvenser fremkommet i ROS-analysene til de ulike
arealbruksendringene.
 Uttalelse til Sluttrapport fortettet omsorg og service: Styret sendte i etterkant av folkemøte
innspill til rapporten før politisk behandling. Styret ga sammen med Saura Helselag også
spesifikt innspill til rapporten vedrørende Nygårdsjøen Eldresenter.
 Innspill og prioriteringer til Kommunedelplan om fysisk aktivitet og naturopplevelser:
Prioritet 1: Videreutvikling av Turløype Nygårdsjøens lange trase; lyssetting / tilrettelegging
som lysløype. Samhandling med Saura folkesti.
Prioritet 2: Tilrettelegge for akebakke, skibakke, hoppbakke i området Kjelen.
Prioritet 3: Videreutvikling og lyssetting av fotballbanen ved Nygårdsjøen oppvekstsenter slik
at banen kan bruke på kveldstid og som treningsfelt for ski.
 Trafikksikkerhetsarbeid: Høringsuttalelse til kommunal trafikksikkerhetsplan utarbeidet
sammen med Tilflyttergruppa.
 Andre uttalelser er gitt fra styret til:
o Statens vegvesen, Iris og Gildeskål kommune vedrørende forsøpling langs veiene,
spesielt på rasteplassene.

Leder
Sekretær / Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Birger Willumsen
Erna Sundsfjord
Arnold Knudsen
Bård A Nilsen
biwil@mattilsynet.no sundsfjord1@gmail.com knudsenarnold@gmail.com barnilse@online.no
Tlf 99637464
99435225
97039874
95768679

Styremedlem
Styremedlem
Trond Angelsen Jan M Madsen
trondangelsen@yahoo.com
90509590
99464762










o Gildeskål kommune vedrørende:
 Behov for brannhydrant ved Saura kirke.
 Ny henstilling om tiltak falleferdige hus.
 Bekymring ved fare for bortfall av viktige samfunnsfunksjoner lokalt.
 Høringsuttalelse mindre reguleringsendring Stabburssvingen Kjelling.
Stedsutvikling Nygårdsjøen: Lokalutvalgets opprinnelige ønske om å igangsette et
stedsutviklingsprosjekt for området Skålsvik, Saura, Ertenvåg samlet, ble skrinlagt. Det er
forsøkt å begrense fokuset til området i og rundt Ertenvåg, men også dette arbeidet har
stoppet opp.
Buss for dagpendlere til Bodø: Saken står i stampe. Styret hadde håp om at Nordland
fylkeskommune i forbindelse med prosjektet Knutepunkt Tverlandet, hvor langbussrutene til
Bodø skulle endre trase, ville ta hensyn til Bodø kommunes behov for pendlerbussrute fra
Valnes, Fjell og Åseli og Gildeskåls behov for rute fra Nordfjorden. Nordfjorden lokalutvalg
henvendte seg på nytt til Gildeskål kommune for å få politisk og administrativ ledelse til
snarlig å gå i dialog med Fylkeskommunen og Bodø kommune for å finne en felles løsning.
Tilbud om kollektivtransport for dagpendlere fra Nordfjorden til Bodø står dessverre ennå
udekket.
Saura kirkegård: Deltakelse i dugnadsarbeid.
Deltakelse i 17. mai arrangement ved Nygårdsjøen oppvekstsenter.
Stand under Havnedagan.
Bøssebærere under NRK TV sin innsamlingsaksjon.

Styret har gitt økonomisk tilskudd til:
 Nordfjorden Idrettslag (turløype Nygårdsjøen – bru over Saurelva).
 Saura helselag (opprusting og grusing turløype / folkesti Nygårdsjøen)
 Saura kirkes venner (blyglass / restaurering østvegg Saura kirke).
 Havnedagan (stand for lokalutvalget + avspilling av presentasjonsfilm for Nordfjorden).
 SLT-gruppa i Gildeskål kommune (Rusfritt 16.mai arrangement for ungdom).
Styret har utarbeidet retningslinjer for tildeling av økonomisk tilskudd fra lokalutvalget.
Separate regnskap for 2015 for Lokalutvalget og Tilflyttergruppa fremlegges særskilt.
Prioriterte fokusområder i 2016:
 Tettere integrering av styrets og tilflyttergruppas arbeid.
 Tettere dialog med politisk og administrativ ledelse Gildeskål kommune.
 Oppfølging av revisjon kommuneplan - arealdel.
 Areal- og næringsutvikling Ertenvåg.
 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 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 som har
bidratt til god dialog og gitt økonomisk støtte til vårt arbeid.
Nordfjorden, den 25.01.2016
Birger Willumsen, styreleder

