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ÅRSRAPPORT 2015
Tilflyttergruppa har bestått av:
Berit Knudsen, Monika Andreassen, Inger-Lise Abelsen, Runar Eilertsen, Geir Olsen og
Birger Willumsen (representant for styret i lokalutvalget).
Møtevirksomhet:
Det har i 2015 vært avholdt en rekke gruppemøter, og fellesmøter med lokalutvalget siste
halvår.
Her er noe av det gruppa har jobbet med:
Aktivitetsdag: I samarbeid med NIL og Saura helselag arrangerte vi en aktivitetsdag i
Bjørndalskleiva søndag 6. september. Her hadde vi natursti for de minste og ulike
konkurranser for hele familien. Premieutdeling ble det også. Vi tente bål for pølser og
helselaget stilte med kaker. Til sammen var det ca. 50 deltakere. Barnas Turlag Gildeskål
deltok sammen med oss.
Havnedagan 2015: Tilflyttergruppa hadde sammen med lokalutvalget, stand på Havnedagen
1. august. Vi opplyste besøkende om tomter i området, og fordelene med å bo her i
Nordfjorden. Vi fikk solgt en del krus. Vi fikk medieomtale i etterkant. Vi har også bidratt med
økonomisk støtte til arrangementet.
Fotokonkurransen: Grunnet få innsendte bidrag ble fristen utsatt til over nyttår. Vinner
kåres på første gruppemøte etter årsmøtet.
Oppmerksomheter: Ble gitt til jul til 4 nye nordfjordinger(Bøker) og 1 tilflytter (Julestjerne).
Stedsutvikling: Vi har begynt å jobbe med prosjekt rundt oppgradering av Kjelen-området
for vinteraktiviteter. Arbeidet er i startfasen og videreføres i 2016 i samarbeid med resten av
lokalutvalget. Prosjektet er høyt prioritert av lokalutvalget i innspill til kommunens Plan for
idrett og fysisk aktivitet.
Ledige hus/tomter: Kontinuerlig jobbing gjennom hele året.
Kommunal «tilflytterpakke»: I samarbeid med kommunens andre lokalutvalg har vi begynt
en jobb med å lage en felles «tilflytterpakke» for Gildeskål kommune. Arbeidet er helt i
startfasen.

Tilflyttergruppa.

Tilflyttergruppas øvrige medlemmer:
Monika Andreassen.
Runar Eilertsen.
Inger Lise Abelsen.
Birger Willumsen.
Geir Olsen
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936 92 248
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andmon@gildeskal.kommune.no
runar.eilertsent@online.no
ingerabelsen@hotmail.com
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kjelling300@hotmail.com
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