Tilflyttergruppe
Nordfjorden

co/Johan Martin Pedersen
8120 Nygårdsjøen
Tlf 75 75 82 80
Mobil 97 06 80 91
E-post: johan.martin@nordfjorden.no
Hjemmeside: www.nordfjorden.no
Bankgiro: 4609.20.30539
Vår dato: 17.11.11

MØTEREFERAT
SAK
TIDSPUNKT
STED
DELTAKERE

:
:
:
:

Gruppemøte.
Mandag 14.11.11 kl. 19.00.
Hos SP som serverte nydelige kaker og rundstykker.
Stian, Runar, Monika, Inger Lise, Karin W og
Johan M. Karin N meldte forfall.
Gunnar Skjellvik (GS) fra Sjøfossen Næringsutvikling AS (SNU)
deltok etter invitasjon første halvdel av møtet for å orientere om
framtidige prosjekter.
Takk til ham.

UTSENDT SAKSLISTE PÅ E-POST:
1 Referat fra forrige møte.
2 Orientering om utviklingsplaner i Sundsfjord, og evt. andre steder.
ved Gunnar Skjellvik, SNU.
3 Partnerskap Salten. Hva slags samarbeidsprosjekt skal vi gå for?
4 Islandske annonser. Var vi forberedt på responsen og konsekvensene? Hva må vi
gjøre?
5 Boliger: Behov. Kommunale gjennomgangsboliger. Gammelskola. Strømseth
Eiendom. Andre.
6 Møte med Sjøfossen Næringsutvikling (SNU) 09.11.11. Referat.
7 Møte med ordfører og andre lørdag 26.11.11. Orientering.
8 Power Point-presentasjon av aksjonen. Korrigeringer?
9 Drift av aksjonen. Hva gidder vi å gjøre? Hva har vi tid til å gjøre?
10 Økonomi.
11 Eventuelt.

REFERAT:
1 REFERAT FRA FORRIGE MØTE:
Utgikk pga. tidsnød.

Tilflyttergruppas øvrige medlemmer:
Monika Andreassen.
Runar Eilertsen.
Karin Willumsen.
Karin Nymo.
Stian Pettersen.
Inger Lise Abelsen.

Mobil:
Mobil:
Mobil:
Mobil:
Mobil:
Mobil:

93 69 22 48
97 58 37 66
97 06 80 89
93 49 83 66
90 16 78 30
91 57 03 20

E-post:
E-post:
E-post:
E-post:
E-post:
E-post:

andmon@gildeskal.kommune.no
runar.eilertsent@online.no
karin.willumsen@nordfjorden.no
karinnymo@hotmail.com
stipett@gmail.com
ingerabelsen@hotmail.com
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2 ORIENTERING FRA SNU OM UTVIKLINGSPLANER. Ved GS.
Sundsfjord:
1. Samling av bedrifter innen havbruk er på gang.
2. Bedrifter ønsker seg dit pga. god tilgang på vann og elektrisk kraft.
3. Salten havbrukspark AS stiftet og registrert i Brønnøysund. Ingen ansatte, men kjøper
tjenester av SNU. Jobber nå med arealerverv, tillatelser etc. Medeiere er SKS, Sjøfossen
Energi, Promar Aqua, GIFAS, Sundsfjord Smolt AS, og SNU.
4. Flere inviteres med.
Mtr. Nordlandsreker:
1. Reketråler der SNU er medeier. GS styreleder.
2. Båt og eier kommer fra Sørlandet.
3. Har nå tilhold i Storvika.
4. Mannskap på 2 nå, men muligens 3 på sommer. Kan kanskje gi mulighet for en islender
med fiskerbakgrunn.
5. Rekene leveres Jetpack til Gøteborg, gir meget god pris.

3 PARTNERSKAP SALTEN. HVA SLAGS SAMARBEIDSPROSJEKT SKAL VI GÅ FOR?
Vår nye situasjon, med mange islandske familier som kan tenke seg å flytte til Nordfjorden, ser ut til
å kreve så mye innsats at vi ikke har kapasitet til å jobbe så mye sammen med andre kommuner.
JMP har spurt Kyrre Didriksen om vi kan lage et “kommunalt” prosjekt som går på rekruttering og
oppfølging av islandske tilflyttere. Dette vil jo også ha overføringsverdi for andre Saltenkommuner.
Kyrre skal undersøke dette nærmere og gi oss et klart svar.
4 “ISLANDSKE” ANNONSER. VAR VI FORBEREDT PÅ RESPONSEN OG
KONSEKVENSENE? HVA MÅ VI GJØRE?
Ca. 20 henvendelser til nå. De fleste til JMP som står først på lista og som er tilgjengelig på
dagtid.
Han har til nå 18 henvendelser fra potensielle tilflyttere. De aller fleste er barnefamilier med barn
i barnehage- og skolealder.
Han har bedt om CV og orientering om familiesituasjonen fra alle.
Stort spenn i utdanning og praksis, men en del burde vi kunne skaffe jobb i nærheten. Ellers er jo
Bodø alternativet, og det ser ikke ut til å skremme.
JMP setter nå opp en oversikt over alle for lettere å kunne vurdere jobbmuligheter.
Vi må vel som vanlig gjøre jobben selv, men GS mener også at SNU kan hjelpe til. Jfr. referat fra
møte med SNU 09.11.11.
Den største utfordringen blir å få bygd nye gjennomgangsboliger i Nordfjorden i en fryktelig
fart.
Kommunikasjon (Pendlerbuss) blir også veldig viktig. GS har tro på at en forsøksordning kan bli
igangsatt snart.
Vi skal vurdere å invitere enkelte familier hit for å se på forholdene. Oppholdet dekker vi, men
de må dekke reisen selv.
Alt dette krever veldig stor innsats fra oss framover.

5 BOLIGER: BEHOV. KOMMUNALE GJENNOMGANGSBOLIGER. GAMMELSKOLA.
STRØMSETH EIENDOM. ANDRE:
Behov:
Kanskje 8 – 10 boliger. Mest leiligheter i utgangspunktet.
Kommunale gjennomgangsboliger og kommunal medvirkning:
1. Det vi ønsker mest er kommunale gjennomgangsboliger, evt. som et samarbeid mellom
kommunen og private utbyggere.
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2. Kommunal garanti for utleie kan også være aktuelt.
3. Dette må vi diskutere på møte med kommunen.
4. JMP har fått klarsignal for møte med ordfører, varaordfører etc. onsdag 23.11.11 kl. 09.30.
Gammelskola:
1. JMP kontaktet en lokal person før helga for å lodde interessen. Han har gitt beskjed etter møtet
om at han ikke er interessert.
2. SP kontakter nåværende eier og en utbygger i Bodø.
3. Det har vært snakk om 3 – 4 leiligheter der.
Margidon- og Aslaugeiendommen:
SP sjekker med eier om muligheter for salg.
Svalehus AS:
1. JMP har vært i kontakt med Ole H. Strømseth der. Han sier at Nygårdsjøen bolig-og hyttefelt
har fått godkjent den nye reguleringsplanen. Feltet ligger mellom Coopen og havet.
2. Der er 22 tomter totalt, derav 8 for helårsboliger.
3. Jobber nå med anbud på VVA.
4. Det er mulig å bebygge noen tomter med tomannsboliger.
5. Tomtene selges med hus på.
6. Husbankfinansiering.
7. Veldig interessert i å bygge noen hus for utleie.
8. Vi må ta et møte med firmaet etter husmøte med kommunen og koble dem sammen.
Andre:
JMP har vært i kontakt med en lokal byggmester som kan være interessert i å bygge en
tomannsbolig for utleie.
6 MØTE MED SJØFOSSEN NÆRINGSUTVIKLING AS 09.11.11:
Samarbeidsmøte mellom JMP, Sverre Andersen og delvis GS. Se eget møtereferat.
7 MØTE MED ORDFØRER OG ALLE LOKALUTVALGENE LØRDAG 26.11.11:
RE har fått invitasjon på vegne av Lokalutvalget. Han orienterte kort om møteprogram etc.
JMP deltar sammen med RE.

GUNNAR SKJELLVIK MÅTTE FORLATE MØTET NÅ OG VI BLE ENIGE OM FØLGENDE:
Vi må være på hugget nå for å oppnå mest mulig for Nordfjorden, ellers kan det hende andre får
de små midlene kommune har til rådighet. Det er også veldig viktig for å få mest mulig gehør for
våre saker.
Nordfjorden må være det mest attraktive bosettingsområdet i kommunen, med lett adkomst til
Bodø, flotte tomter, meget gode oppvekstforhold og ikke minst erfarne mennesker som har jobbet
med tilflytting i mange år.
Vi inviterer også de andre Nordfjorden-politikerne til å delta på våre gruppemøter. Dette gjelder i
første omgang Svein Eggesvik og Anne Wiik.
Vi sender kopier av brev fra Lokalutvalget til GS, Svein Eggesvik og Anne Wiik der dette er
naturlig.
8 POWERPOINT – PRESENTASJONEN AV AKSJONEN. KORRIGERINGER?
Enkelte punkter i presentasjonen kan være litt krasse overfor Gildeskål kommune, selv om alt
som står der er sant og opplevd av oss. Likevel bør vi kanskje moderere oss noe for å oppnå et
bedre samarbeid i framtida. Full enighet om dette.
JMP ba om innspill til korrigeringer vinteren 2010. Den eneste som reagerte var MA som kom
med noen forslag. Kom med innspill til JMP.
Hvis noen ønsker det kan presentasjonen fås på en CD da det tar en evighet å overføre på e-post.
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9 DRIFT AV AKSJONEN. HVA GIDDER VI Å GJØRE? HVA HAR VI TID TIL?
Det tar mye tid å drive aksjonen, og dette vil øke en periode mens vi prøver å ta oss av alle
henvendelsene fra islendinger. Den som i første rekke må ta trøkken er JMP.
For å holde hele gruppa informert får medlemmene kopi av alle relevante e-poster fra ham. Dette
er også ut fra et sikkerhetshensyn. Hvis det skulle skje noe med JMP vet hele gruppa hva som
foregår.
Den eneste som enkelte ganger kommer med tilbakemelding på disse e-postene er MA og dette
synes JMP er for dårlig.
JMP aksepterer å ha mye arbeid med Tilflytteraksjonen. Han er den eneste kan trå til på dagtid.
Men han ønsker litt hjelp og tilbakespill når han ber om det.
Vi prøver en periode og ser om dette går seg til.
10 ØKONOMI:
Vi må være litt forsiktige framover da vi ikke har økonomisk støtte fra fylket etter 2011.
Vi vil ha ca. kr. 15.000,- igjen på konto ved årsskiftet.
Vi har fått tilsagn på kr. 50.000,- fra fylket for 2011, men dette får vi ikke før i februar – mars
2012.
Vi vet enda ikke om og hva vi kan få fra Partnerskap Salten, Se kap. 3, eller evt. andre.

11 EVENTUELT:
Informasjonsmappa:
1. JMP har noen mapper igjen, men nå må vi lage 50 nye.
2. JMP har sendt e-post til den nye ordføreren og bedt om nytt “Velkomstbrev fra Ordfører”,
men det tar kanskje litt tid før vi får det. I mellomtiden må vi evt. klare oss med
“Walterbrevet”.
3. SP lager 50 CD-er med bilder fra Nordfjorden.
4. ILA sjekker om det finnes flere Friluftskart for Salten å få kjøpt.
5. JMP korrigerer arkene i mappa der det er nødvendig.
6. MA kopierer 50 stk. innhold.
7. KW, KN og ILA pakker når alt er ferdig.
Omvisning av flyktninger i Nordfjorden:
Vi har fått henvendelse fra Flyktningekontoret om en omvisning for 3 nye flyktninger fra Burma
og en fra Somalia Torsdag17.11.11.
JMP tar seg av dette og følger samme program som tidligere.
En hjertelig takk til bedriftene som velvillig tar imot oss.
Gruppejulebord:
Vi tar dette etter nyttår. Nærmere fastlegging på neste møte.
Folketreff: (Tidligere Tilflyttertreff)
1. Dette er tidligere besluttet å utsette til jan/febr 2012.
2. Tidligere besluttet å servere noe utenlandsk mat,og da er Ofelia og Wilai sentrale. Wilai
kommer tilbake fra Thailand i slutten av januar.
3. Treffet arrangeres Lørdag 11.februar.2012.
Nasjonal erfaringskonferanse 2011 – Boligetablering i distriktet:
1. Arrangeres av Husbanken og Distriktssenteret 5 – 6 des.2011 i Bodø.
2. Oppfølging av Boligpolitisk prosjekt i distriktene i oktober 2010 der JMP var innleder.
3. Husbanken har invitert JMP til å delta gratis på årets konferanse.
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4. Her kan det sannsynligvis være nyttig info i forbindelse med evt. boligbygging i Nordfjorden.
5. Ingen motforestillinger i gruppa så han deltar.

Norskkurs for utlendinger i Nordfjorden:
JMP jobber med dette i samarbeid med Voksenopplæringen, skolen og lokalpolitikerne. MA har
også vært litt involvert.
Det ser ut til at vi kan få til et lokalt opplegg, spesielt for den polske familien Sochocki som
trenger norskopplæring fort-fort.
Den nederlandske familien Schoonheym/Bech på Sandnes flytter ikke for godt før i april og det
blir for sent til å være med nå.
Annett Sonnhild Gantke og Jens Hanch jobber begge i Bodø og har litt privatundervisning der,
men de kan gjerne være med enkelte timer hvis de kommer tidsnok hjem fra jobb.
De kjenner en tysk familie som har flyttet til Våg og kjøpt gård der hvor de driver med geiter.
JMP har bedt Annett å undersøke om de kan være interessert.
Tilflyttermøte i Beiarn 16.11.11:
Se Avisa Nordland av 17.11.11 side 15.
En av foredragsholderne påpekte at
“Det er menneskene på stedet som er ressursene. Man vil aldri lykkes hvis det er kommunen
alene som skal gjøre jobben”.
Det er tydeligvis flere enn vi som har sett lyset.
To nye tilflyttere:
Toril Ottebergsen og Nils Brun har solgt huset i Bodø og flyttet hit for godt.
Nå mangler vi bare 2 så har vi tilflytter nr. 100.

NESTE MØTE:
OPPSUMMERINGSMØTE.
Tirsdag 13.12.11 kl. 19.00 hos KN.

Johan Martin Pedersen.
Referent.
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