Postadresse: 8120 Nygårdsjøen
Hjemmeside: www.nordfjorden.no
Bankgiro:4609.20.29425

Referat styremøte Nordfjorden lokalutvalg.
Sted: Nygårdsjøen oppvekstsenter
Tid: 30.09.2014 klokken 18.30.
Til stede: Birger Willumsen, Bertil Pettersen, Tomas Nymo, Erna Sundsfjord, Håvard Olsen,
John Arne Nilsen-Nygaard. For stedsutviklingsgruppene : Trond Toresen, Lilian Angelsen,
Anita Bjørklund.
Frafall: Renate Johansen, Olav Arntzen, Jan Magnar Madsen.
Saker:
14 – 54:
14– 55:

Godkjenning av innkalling.
Innkalling godkjent uten kommentarer.
Referat fra forrige styremøte

14 – 56:

Referatet godkjennes uten kommentarer.
Oppfølgninger.

 Økonomistatus
- Lokalutvalget disponerer pr dd: 118 000,- Nok
- Tilflyttergruppa disponerer pr dd: 33 000,- Nok
 Prosjekt merking turstier.
- Prosjektet er forsinket, dette er blitt varslet til kommunen.

14 – 57:

Logo.
Logo er nå ferdig produsert både til Lokalutvalget og tilflyttergruppen.
Tomas Nymo redigerer brevmaler og dokumenter med ny logo.
Pål Bakklund gis en godtgjørelse på 2000 kr hver fra Lokalutvalget og Tilflyttergruppa.

Orienteringer.

-

Fremtidig digital infrastruktur
Ingen oppdateringer i saken.

-

Tilflyttergruppa
Leder Berit Knudsen villig å fortsette som leder i gruppen fram til Lokalutvalgets årsmøte i
2015.
Det jobbes med vennefest arrangementet i år samens UL Havgull, planlagt dato er 15.
november.
Det jobbes også med ett annonseprosjekt som tar for seg tomte salg.

14 – 58:


-

-

Stedsutviklingsprosjekt..
Stedsutviklingsprosjekt Nygårdsjøen
Skole området.
Kommunestyret har bevilget 200 000,- til fornying av området rundt skolen. Det har for
disse midlene blitt kjøpt inn diverse lekeapparater og det er blitt montert opp gapahuk i
barnehagen.
Skolen ønsker at lokalutvalget jobber aktivt for og få etablert gangfelt, veilys som
kategoriseres som skole vei og der skolebussen ferdes, det ønskes også nedsatt
hastighet på strekningen fra eldresentret og til skolen dette satt i sammenheng med
trafikksikkerhet, videre ønskes det asfaltering av området fra buss stoppet og opp til
inngangene til skolen.
Kirken.
Det har blitt gjort følgene av Saura Kirkes venner:
Beplantning av området.
Benker
Planering
Skogning
Utelys
Oppussing av ytterdør
Montering av skap og generell oppussing av kjøkken
Det jobbes videre med og få reparert løse taksteiner på taket (reklamasjon), etablering av
brannvarslings anlegg er under behandling. Det er også blitt foreslått at vinduene bak
alteret åpnes opp igjen. (fjerning av innvendig panel som er lagt over)
Foreningen melder å ha mottatt økonomisk støtte på 20 000,- fra Lysforeningen fra
Finnset og økonomisk støtte på 40 000,- fra Grunneierlaget på Nygårdsjøen.
Foreningen ønsker at Lokalutvalget hjelper med og få satt frem behovet for utbedret
Saurnesveien og utretning av svingen ved parkeringsplassen utenfor kirken.
Ertenvåg området.
Lokalutvalget har ikke fått noen oppdatering på dette prosjektet.

14 – 59:
-

14 – 60:
-

Hjemmesiden til Nordfjorden lokalutvalg.
Det er innhentet forslag og tilbud fra forskjellige leverandører til en ny hjemmeside, Tomas
og Bertil skal jobbe videre med og fremme ett forslag på hva som skal bli den endelige
løsning på neste møte.

Folkemøte 18.11.14
Det er Birger laget ett utkast for invitasjon og agenda.
Utkastet ble godkjent og vil bli annonsert med oppslag og på sosiale medier samt
publisert i lokalavisen «Å eg veit».
Jan Magnar tar oppgaven med og koordinere med skolen ang servering og lån av lokale.

14 – 61:
-

Tv aksjonen 2014
Lokalutvalget har fått henvendelse om å delta på årets aksjon som går av stabelen 19.
oktober.
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Birger hører med Olav om å håndtere dette.

14 – 62:
-

Eventuelt:
Presseoppslag ang oljebase på Saura.
Det er mottatt flere reaksjoner på dette oppslaget der vinklingen og innholdet kan virke
som at lokalutvalget er negativ til dette prosjektet..
Birger redegjør kort for bakgrunnen til hans deltagelse i oppslaget.
Lokalutvalget presiserer at de ikke har tatt noe standpunkt til denne saken og at artikkelen
bortsett fra og rette ett granskende søkelys til saken ikke representerer lokalutvalgets
holdning generelt.

Referent:
Bertil Pettersen.
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