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: 18.04.12

MØTEREFERAT
SAK
TIDSPUNKT
STED
DELTAKERE

:
:
:
:

Gruppemøte.
Tirsdag 17.04.12 kl. 19.00.
Hos SP som serverte nydelige rundstykker med mere.
Monika, Inger Lise, Stian, Birger og Johan Martin.

UTSENDT SAKSLISTE PÅ E-POST:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Referat fra forrige møte.
Hjemmesiden. Status. Ved RE
Nye medlemmer i gruppa.
Boligsituasjonen i Nordfjorden.
Utflyttermøte.
Facebook. Status.
Arbeidsoppgaver fram til og med sommeren.
Eventuelt.

REFERAT:
JMP forsøkte å få Anne Wiik til å delta, men hun er bortreist.
1 REFERAT FRA FORRIGE MØTE:
Alle hadde lest referatet og ingen hadde kommentarer eller spørsmål til det.
2 HJEMMESIDEN. STATUS:
Runar Eilertsen kom og orienterte om status for «den nye» hjemmesiden.






Lagt ut i grove trekk.
Næringslivets oversikt mangler enda.
Lag og foreninger mangler enda.
Møtereferater mangler enda.
Mangler noen linker.
Tilflyttergruppas øvrige medlemmer:
Monika Andreassen.
Birger Willumsen.
Stian Pettersen.
Inger Lise Abelsen.
Runar Eilertsen.

Mobil: 936 92 248.
Mobil: 996 37 464.
Mobil: 901 67 830.
Mobil: 915 70 320.
Mobil: 975 83 766.

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

andmon@gildeskal.kommune.no
biwil@mattilsynet.no
stipett@gmail.com
ingerabelsen@hotmail.com
runar.eilertsen@online.no
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Steder i Nordfjorden mangler. Vi har ingenting om Breivik fra før. Må skaffes.
Ta inn fotos fra SPs CD.
BWs fritidstilbud tas inn.
Aktivitetskalender tas inn.
Boliger og tomter tas inn.

RE, BW, JMP og Roar Jakobsen møtes på skolen Søndag 29.04.12 kl. 18.00 for å gå gjennom
hjemmesiden og få opplæring i bruk.
Andre i gruppa kan også møte hvis de ønsker.

3 NYE MEDLEMMER I GRUPPA:
Runar Eilertsen ønsker å fortsette i gruppa og han går nå inn som nytt medlem.
Gruppa har kontaktet et par personer som foreløpig har sagt nei.
ILA og JMP kontakter to aktuelle personer i løpet av uka.
Forhåpentligvis oppnevning på neste møte.

4 BOLIGSITUASJONEN I NORDFJORDEN:
Lillian Kristensen selger sitt «fritidshus». Vi venter enda på flere fotos før vi kan legge det inn på
hjemmesiden.
Ansvar JMP.
Hanna Nilsen Nygård,s hus leies ut etter litt innvendig oppussing iflg. KN.
Vi kontakter datteren Turid Kramer noe senere.
Ansvar MA/ILA.
Etter purring fra JMP er Rådmannen i gang med å kalle oss inn til et møte med kommunen og
Svalehus snarest.
Rådmannen lovte da også å kalle oss inn til et separat møte samme dag med Norlaft AS og
Polarquest AS for å orientere om Husbankens tilbud og disse firmaenes planer om bygging.
5 UTFLYTTERMØTE:
Ingen respons på Facebook-siden så langt.
Vi skal arrangere møtet i Mattilsynets lokaler i Bodø slik som sist. Ansvar BW.
Vi diskuterte mulige datoer. Etter samtale mellom MA og Rådmannen 18.04.12 har MA og JMP
besluttet at vi legger møtet til Torsdag 31.05.2012 kl. 19.00.
Vi sender e-post til ordfører, varaordfører, rådmann og våre 3 lokalpolitikere i Nordfjorden og
informerer dem om møtet og inviterer dem til å delta.
Ansvar MA.
Vi lager invitasjonsbrev og program.
Ansvar JMP/MA.
JMP har sendt «utflytterliste» fra okt. 2008 til hele gruppa pluss RE.
«Utflytterlista» kompletteres ved å gå gjennom klassebildene på skolen. Ansvar MA/SP/ILA.
Vi inviterer alle utflyttere vi vet om.
Skal vi også invitere evt. byggefirmaer?
Invitasjonsbrev legges på Facebook.
Ansvar ILA/SP.
Invitasjonsbrev legges på hjemmesiden.
Ansvar RE.
6 FACEBOOK:
Fungerer bra. Flere personer innom. Ca 75 liker.
SP og ILA legger inn stoff som de synes er aktuelt i tillegg til det de blir pålagt av gruppa.
7 ARBEIDSOPPGAVER FRAM TIL OG MED SOMMEREN:
Vi har nok å holde på med, spesielt når vi skal arrangere Utflyttertreffet..
8 EVENTUELT:
Folkemøte på Trones i Beiarn 12.04.12 på kvelden:
Beiarn kommune var arrangør.
Temaet var boligutvikling og tilflytting.
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JMP var invitert som innleder til møtet.
Han orienterte om Aksjon Tilflytting for en lydhør forsamling og deltok noe i gruppearbeidet etter
innledningene.
Det er givende og trivelig å delta på slike møter.

Pendlerbuss:
Iflg. BW har Lokalutvalget enda ikke fått svar fra kommunen på sin henvendelse. Det er purret på
svar.
Gruppa satte opp en «pendlerliste» til Lokalutvalget.
Næringslivsmøte 2012:
Lokalutvalget har berammet dette til 26.09.2012.
Et av hovedtemaene blir bredbånddekning.

NESTE GRUPPEMØTE: Mandag 14.05.2012 kl. 19.00 hos MA.
NB. Hvis Anne Wiik kan delta da er det mulig vi må ta møtet på skolen.

Johan Martin Pedersen.
Referent.
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