Postadresse: c/o Egil Jenssen, Nygårdveien 63,
8120 Nygårdsjøen
Hjemmeside: www.nordfjorden.no
Bankgiro:4609.20.29425

Referat styremøte Nordfjorden lokalutvalg.
Sted: Nygårdsjøen oppvekstsenter
Tid: 13.02.2017 klokken 18.30.
Til stede:
Lokalutvalget:
Arnold Knudsen, Bård Arne Nilsen, Rigmor Arntzen, Nina Olsen
Terje Bårdsen, og Egil Jenssen
Forfall:
Trond Angelsen, Rigmor Olsen, Bertil Pettersen
Tilflyttergruppa:
Forfall:

Inger Lise Abelsen og Monika Andreassen
Geir Olsen

Saker:
17 - 05:

Godkjenning av innkalling.
Innkalling godkjent

17 – 06:

Gjennomgang og godkjenning av referat fra møte 09.01.17:
Det bemerkes at noe historikk i enkelte saker er tatt ut av referatet – det henvisees her til tidligere referat.
16 – 40: Tilflytterpakke:
Møte 09.01.17:
Foreliggende tilflytterpakke utarbeidet for Nordfjorden, er gjennomgått og forslag til revidert innholdsliste
gjennomgått på møtet og vedlagt referatet.
Aktuelle dokumenter som lag og foreninger, offentlige tjenester, rutehefte etc, oppdateres og legges inn
på hjemmesiden.
Liste over gaveartikler etc gjennomgås med aktuelle firma, og liste revideres
Saken overtas deretter av tilflyttergruppa - gjennomgås og foldere revideres:
Møte 13.02.17: Forslag til revisjon av folder gjennomgått - Ny folder utarbeides.
Ansv.: Tilf. Gruppa
Øvrige dokumenter, gaveartikler etc. ferdigstilles til neste møte. Ansv.: Terje Bårdsen og Egil Jenssen
16 – 49: 132 kV Overføringslinje Kjelling – Valnesvannet alt.1
Saken er i sept 16 tatt opp med Gildeskål kommune v/ ordfører.
Møte 21.11.16: Kopi av brev til Nordlandsnett med innsigelse mottatt frå Saura grunneierlag– kopi også
sendt til Gildeskål kommune.
Møte 09.01.17: Ertenvåg og Okslia Grunnerierlag kontaktes for uttalelse.
Det foreligger ennå ingen tilbakemelding frå Gildeskål kommune – Kommunikasjon og ev møter/ referat
etc mellom Nordlandsnett AS og Gildeskål kommune gjennomgås .
Møte 13.02.17: Det foreligger uttalelse til Nordlangsnett AS fra Ertenvåg og Okslia grunneierlag.
Nordlandsnett AS har gitt opplysninger om Deres kommunikasjon med Gildeskål
kommune og grunneiere og er som følger:
• Brev til Gildeskål kommune datert 18.11.2014
• Brev frå Gildeskål kommune datert 22.01.2015, med henvisning til planutvalgsmøte 17.12.14.
• Brev til grunneierne datert 07.06.2016
• Møte med grunneierne 07.07.2016.
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Kopi av korrespondanse er utsendt til lokalutvalgets medlemmer.
I brev av 22.01.15 frå Gildeskål kommune til Nordlandsnett AS framgår det at saken er orientert i
planutvalets møte 17.12.14 og med tilbakemelding om at:
« Planutvalget ser positivt på tiltaket og går for alternativ trace som går frå Kjelling til Innervika som da
følger en trace på øversia av fv 17.»
Tracealternativet er ikke behandlet, eller inntatt i revidert arealplan som oppgitt i brev til Nordlandsnett.
Saken er nå tatt opp til orientering i planutvalget 13.02.17. Det framkom her at konsesjonssøknad blir
innsendt til NVE nå , og det er ikke tilstrekkelig tid for ytterligere behandling
Planutvalget vil påse at saken blir reelt behandlet av berørte parter, når denne blir sendt ut på høring fra
NVE.
Aktivitetsområde kjelen.
Møte 17.10.16: Møte med grunneier er avholdt. Område med adkomst, som kan disponeres til
vinteraktivitet ble akseptert av grunneier. Område for parkering har fleire eiere og
Magne Hansen avklarer aksept for vinterbruk av denne. Eventuell sommerbruk av området må tas opp
med grunneier.
Møte 13.02.17: Prosjektet organiseres som et samarbeidsprosjekt mellom Idrettslaget og Helselaget,
og med støtte frå lokalutvalget.
Det utarbeides budsjett for prosjektet som grunnlag for søknad om økonomisk støtte. Ansv.: LU.
Opprettelse av hjemmeside:
Forslag til hjemmeside ble gjennomgått på møte, og aksept ble gitt for gjennåpning av siden.
Tid for opplæring avtales på neste ordinære møte. Avtale med Dagh Bårdsen. – Ansv Terje Bårdsen
Trafikkal endring og skilting av veier i vårt område:
Tidligere saker følges opp :
• Fylkesvei 474 Skålsvik – Ertenvåg. Endring til forkjørsvei
• Fylkesvei 473 Skjelvik – Kunnern . Nedsatt fartsgrense til 50 km
• Kryss Fv17 - Kjelling. Bedre skilting/ belysning av kryss.

Ansv. Egil Jenssen

16 – 51 Organisering av tilflyttergruppa.
Runar Eilertsen er gått ut av gruppa og gruppa må forsterkes.
Møte 13.02.17: Det har ikke lykkes å skaffe nye medlemmer til gruppa. Dersom gruppa ikke tilføres nye
engasjerte medlemmer kan denne bli lagt ned. Saken tas opp til orientering på årsmøtet.
16 – 58
Veilys
Status på defekte veilys i området sjekkes til neste møte.
Møte 21.11.16: Lys nr 223, 267, 277, 451 og 1090 er ute av drift og er innmeldt til Mesta
Møte 09.01.17: Bjørn Ronny Madsen møtte og leverte kartgrunnlag med angivelse av veilys i kommunal
eie, og hvilke lys som er lagt ut.
Det er gjort skade på ledning til lys 277 og 267. Lys nr 269 har defekt armatur.
Utbedring tas opp med kommunen.
Ansv Egil Jenssen
16 - 64 Stand havnedagan – Erfaring og forslag til endring for 2017.
Det må etableres en mer profesjonell stand dersom LU skal delta under havnedagan.
Det er ønskelig å få utarbeid en filmpresentasjon av området som kan tas inn på Facebook o.l
Møte 09.01.17: Forslag fra Trond Angelsen om innhold overlevert på møtet.
Møte 13.02.17 : Bjørn Rydmark kontaktes for å ev bistå gjennomføring av prosjektet Ansv. T. Bårdsen
Det avklares med Fylkeskommunen om mulighet for økonomisk støtte for prosjektet. Ansv. E. Jenssen

17 - 03 Turløypeprosjekt Gildeskål kommune
Lokalutvalget har mottatt tilbakemelding at vårt forslag til turløyper er inntatt i prosjektet.
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17 – 07 Økonomirapport årsavslutning.
Økonomirapport for lokalutvalget og tilflyttergruppa ble forelagt på møte.
Styret tar disse til etterretning. Rapportene er vedlagt referatet.
17 - 08 Årsmøte 2017
Sted : Nygårdsjøen Oppvekstsenter
Tidspunkt : Tirsdag 21.02.2017 kl 18.30.
Agenda/ saksliste for møte er revidert etter innkomne saker:
Saksliste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Åpning
Valg av dirigent
Valg av to til å underskrive protokoll
Årsberetning 2016
Regnskap 2016
Innkomne saker :
• 132kV overføringslinje Kjelling - Valnesvannet. Orientering saksbehandling.
•
Tilflyttergruppa - Orientering.
7. Valg
8. Særskilt tema : Orientering av ordfører og rådmann.
• Gildeskål kommunes målsetning, strategi og tiltak for tilflytning til kommunen.
• Strategi for næringsutvikling i kommunen.
Utvikling av Nordfjorden/ Ertenvågområdet - åpen høring/ diskusjon på årsmøtetSærskilt
Enkel bevertning .

Nygårdsjøen Oppvekstsenter er engasjert mot godtgjørelse.

17 – 09 Søknad om økonomisk støtte.
Rusfritt arrangement 16-mai 2017
Styret innvilger støtte til gjennomføring av arrangementet med kr 2.000,Lahko Voice.
Styret finner ikke at søknaden dekkes av lokalutvalgets tildelingskriterier for økonomisk støtte.

17 – 10 Strandryddeaksjon 2017.
Styret vedtok å delta i nasjonal strandryddeaksjon som avholdes 4. mai .
Forslag til ryddeområder tas opp på neste ordinære møte.

Egil Jenssen - referent.
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