Tilflyttergruppe
Nordfjorden

co/Johan Martin Pedersen
8120 Nygårdsjøen
Tlf 75 75 82 80
Mobil 97 68 091
E-post: johan.martin@nordfjorden.no
Hjemmeside: www.nordfjorden.no
Bankgiro: 4609.20.30539
Vår dato: 12.03.12

MØTEREFERAT
SAK
TIDSPUNKT
STED
DELTAKERE

:
:
:
:

Gruppemøte.
Torsdag 08.03.12 kl. 19.30.
Hos ILA som serverte nydelige kringler? med mere.
Karin N, Monika, Inger Lise, Stian, Birger og Johan Martin.

UTSENDT SAKSLISTE PÅ E-POST:
1. Referat fra forrige møte.
2. Påskjønnelse til Oppvekstsenteret for lån av lokaler og utstyr til
Familie-/Folketreffet 11.02.12.
3. Da Anne Wiik ikke kan møte torsdag prøver vi å få Svein Eggesvik til å
komme. Hvis ikke han kan stille utsetter vi politikerdeltakelsen. Ansvar MA.
4. Tomtepriser i Nordfjorden.
5. Søknader om økonomisk støtte og utbetaling.
6. Boligsituasjonen.
7. Tilflytterfaddere.
8. Utflyttermøte.
9. Nye medlemmer i gruppa: Nytt medlem fra Lokalutvalget. KW ønsker å trekke
seg.
10. Eventuelt.

REFERAT:
1 REFERAT FRA FORRIGE MØTE:
Da lokalpolitiker Svein Eggesvik (SP) møtte opp ble vi enige om å konsentrere oss om saker som
vi ønsker at politikerne skal følge opp.
Alle hadde jo lest referatet og hatt muligheten til å komme med forslag til korrigeringer.

2 PÅSKJØNNELSE TIL OPPVEKSTSENTERET FOR LÅN AV LOKALER TIL FAMILIE/FOLKETREFFET 11.02.12, OG TIL ANDRE ARRANGEMENTER VI HAR HATT:
Denne saken ble behandlet etter at Svein Eggesvik hadde forlatt møtet.
Tilflyttergruppas øvrige medlemmer:
Monika Andreassen.
Birger Willumsen.
Stian Pettersen.
Inger Lise Abelsen.

Mobil: 936 92 248.
Mobil: 996 37 464.
Mobil: 901 67 830.
Mobil: 915 70 320.

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

andmon@gildeskal.kommune.no
biwil@mattilsynet.no
stipett@gmail.com
ingerabelsen@hotmail.com
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JMP hadde sendt ut e-post med forslag om å gi 1000,- eller 2000,-.
Gruppa ble enig om å gi kr. 5.000,- og at dette øremerkes for kjøp-/montering av ny årestue for
Oppvekstsenteret.
JMP sender et notat til Lokalutvalget om utbetaling, med kopi til rektor Svein Eggesvik.

3 SAKER DISKUTERT MED LOKALPOLITIKER SVEIN EGGESVIK:
Svein hadde vært i Hamarøy dagen før og bl.a. diskutert organisering av Oppvekstsenter.
Boligbygging og tomter er også en stor sak der.
Kommunale oppgaver i Gildeskål:
Samarbeid om boligbygging og kommunale tomter til rimelig og fastlagt pris er noe
Tilflyttergruppa har «slåss» for i mange år. Heldigvis er dette nå i orden. Jfr. vedtak i
Formannskapsmøte 06.03.12. Nå må kommunen markedsføre dette. Se også sak 4 og 6.
Pendlerbuss er en sak det haster med å få på plass.
Bedre bredbåndstilbud må komme snart for å dekke behovet til næringslivet.
Det må snarest utformes en kommunal strategi for tilflytting, med mottak av tilflyttere som en
viktig del.
Kommunen må kunne gi raske og korrekte svar på henvendelser fra interesserte.
Byggesaksbehandling må prioriteres slik at denne tar bare et par dager.
Gildeskål kommune har annonseavtale med Avisa Nordland. Den må kunne brukes til kommunal
annonsering av kommunale tomter.
Svein Eggesvik vil straks ta opp disse sakene politisk.
Svein håpet at vår «nye» hjemmeside snart er ferdig. Han synes oppdatering og utforming har
vært dårlig for lenge.
BW informerte om at Runar Eilertsen med hjelper har frist til 20.03.12 med å få den nye siden
ferdig. Lokalutvalget har også satt opp regler for hvem som skal ha tilgang til å korrigere og
legge inn nytt stoff på siden.
Vårt eksterne engasjement ble diskutert. Spesielt JMP har deltatt i prosjekter og konferanser etc.
og brukt mye tid på dette. Svein og hele gruppa mente dette er viktig både for å holde oss
orientert om saker som berører oss og markedsføring av vår aksjon. Hadde vi f.eks. ikke vært
med i Husbanken-/Distriktssenterets prosjekt for boligbygging i distriktene hadde vi ikke visst
om disse mulighetene. Da kunne vi ikke skjøvet på kommunen for å få til boligbygging i
Nordfjorden. Vi hadde heller ikke kunnet bygge opp et kontaktnett som fungerer godt.
Det ble vedtatt at JMP, etter invitasjon fra Beiarn kommune, skal orientere om vår virksomhet på
folkemøte i Beiarn Torsdag kveld 12.04.12.
Svein Eggesvik forlot nå møtet.
Tusen takk for positiv deltakelse.

4 KOMMUNALE TOMTEPRISER I NORDFJORDEN:
Formannskapet behandlet dette på møte 06.03.12. Formannskapssak 14/12.
MA var delvis til stede på møtet. Hun orienterte derfra.
Det ble vedtatt å selge tomtene for kr. 82.000,- inkl. veg og avløp. I tillegg kommer gebyrer og
avgifter på ca. kr. 40.000,-. JMP har bedt Sturla Andersen om en detaljert oversikt slik at det kan
gis en eksakt pris til kjøpere. Se e-post av 12.03.12.
På møte med ordfører, rådmann og organisasjonssjef 07.03.12 ba JMP om en rask kommunal
markedsføring av tomtene. I tillegg vil vi også markedsføre tilbudet på hjemmeside og facebook.
Endelig har vi fått gjennomslag for vårt ønske.
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5 SØKNADER OM ØKONOMISK STØTTE OG UTBETALING:
JMP overleverte papirene for søknad om kommunal støtte for 2012 og utbetaling av
fylkeskommunal støtte for 2011 på møte med rådmannen 07.03.12. Han lovet en rask behandling.

6 BOLIGSITUASJONEN I NORDFJORDEN:
Kjersti Strandås har nå installert nytt elektrisk anlegg i huset sitt, både utvendig og innvendig.
Hun har tenkt å pusse litt opp og selv benytte huset en del i vår/sommer, men hvis vi får behov
for å leie det ut går det bra. Det er jo spesielt islendingene det kommer an på.
Svalehus AS hadde møte med ordfører, rådmann og organisasjonssjef 06.03.12 og de er veldig
ivrige etter å komme i gang. De kunne gjerne tenke seg å leie ut uten kommunal garanti, men de
ønsket kommunal hjelp til å få tilgang til finansiering gjennom Husbanken. De ønsket også hjelp
fra oss til å formidle eventuelle kjøpere. Vi er imidlertid ikke kontaktet enda.
Lillian Kristensen vil snart avertere sitt «nåværende» hus for salg eller leie.

7 TILFLYTTERFADDERE:
Tas opp på neste møte. Vi må sette opp ei liste over «fadderkoblinger» da.

8 UTFLYTTERMØTE:
Interessen måles ved forespørsel på Facebook-siden.
Ansvar ILA og SP.
JMP finner fram invitasjonsbrevet fra møtet i 2008 og sender det på e-post til hele gruppa.
Behandles på neste møte.

9 NYTT GRUPPEMEDLEM FRA LOKALUTVALGET. ANDRE NYE MEDLEMMER I
TILFLYTTERGRUPPA:
Birger Willumsen ble valgt til ny leder i Nordfjorden Lokalutvalg på siste Årsmøte. Han vil
representere Lokalutvalget i Tilflyttergruppa. Roar Jacobsen er vara for Birger. Birger ble ønsket
velkommen som gruppemedlem igjen.
KW ønsker å trekke seg etter 8 år i gruppa.
KN har lenge ytret ønske om å trekke seg.
Vi må ha forslag til erstattere til neste møte. KN bør erstattes av en person fra Nerlandet eller
søndre del av Nordfjorden.
Trenger vi å erstatte KW eller greier vi oss med 6 medlemmer?
Vi takker begge Karinene for utmerket innsats. Vi skulle helst sett at de fortsatte.

10 EVENTUELT:
1. Møteplass for Tilflyttergruppa:
1. Full enighet om at vi fortsetter å ha møtene på omgang hjemme hos medlemmene.
2. Hvis spesielle forhold skulle tilsi det holdes møte på oppvekstsenteret.
2. Framtidige Vennetreff:
1. Hvis ungdomslagene ønsker det roterer vi Vennetreffene mellom Kjelling, Skjellvika og
Nygårdsjøen i framtiden.
3. Næringslivsmøte 2012:
1. Vår nye rådmann Geir Mikkelsen ønsker et Næringslivsmøte i Nordfjorden også i år.
2. Han mener det vil være til stor hjelp for ham for å bli kjent med forholdene her.
3. Vi besluttet å arrangere møtet i September.
4. JMP varsler ham.
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4.

Nytt Lokalutvalg:
BW orienterte:
Valgt for 2 år:
- Birger Willumsen.
- Roar Jacobsen.
- Jan Magnar Madsen.

Leder.
Nestleder og sekretær.
Medlem.

Står ett år til:
- Olav Arntsen.
Medlem.
- Else Hansen.
Kasserer.
- Veronika Solskinnsbakk Medlem.
Vara valgt for ett år:
Tomas Nymo.
Jarl Skille.
Bertil Pettersen.
5.

Skilt for Nygårdsjøen Oppvekstsenter og Brannstasjonen:
Denne saken ble ikke tatt opp på møtet, men er diskutert flere ganger tidligere.
JMP har snakket med rektor Svein Eggesvik og han ønsker sterkt at Lokalutvalget tar det opp
med Gildeskål kommune.
Det bør være veiskilt for begge deler og separate skilt på bygningene.
Vi ber Lokalutvalget ta opp denne saken.

6.

Møteplan for våren/sommeren:
Tilflyttergruppa bør ha sine møter før Lokalutvalget.
Vi tar møtene på følgende Tirsdager kl. 19.00:
27.03.12 - 17.04.12 – 08.05.12 – 12.06.12 – 30.08.12.
Vi fastlegger høstens møter når Lokalutvalget har fastlagt sine.

NESTE GRUPPEMØTE: Tirsdag 27.03.2012 hos SP kl. 19.00.

Johan Martin Pedersen. Referent.
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