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: 18.04.2017 klokken 18.30.
Til stede:
Lokalutvalget:
Arnold Knudsen, Rigmor Olsen, Nina Olsen, Sverre Willumsen,
Terje Bårdsen og Egil Jenssen
Forfall:
Ingen
Tilflyttergruppa:

Monika Andreassen

Saker:
17 - 16:

Godkjenning av innkalling.
Innkalling godkjent

17 - 17

Oppfølgingssaker.
16 – 40: Tilflytterpakke:
Møte 09.01.17: Foreliggende tilflytterpakke utarbeidet for Nordfjorden, er for det meste ferdig.
Inger-Lise jobber med å få fornyet omslaget. Egil har kontaktet ordfører for å få et revidert velkomstbrev
fra ordfører til tilflyttermappa.
Saken overtas deretter av tilflyttergruppa.
16 – 49: 132 kV Overføringslinje Kjelling – Valnesvannet alt.1.
Avventer videre behandling. Se forrige referat.
Aktivitetsområde Kjelen.
Avventer fortsatt pris fra Frost Entreprenør AS på lys i bakken.
Egil og Terje foretar en befaring nå som alle detaljer i landskapet er synlig. Egil har kontaktet Nordland Fk.
Vedr. økonomisk støtte når vi har kommet lengre med prosjektet.
Det utarbeides budsjett for prosjektet som grunnlag for søknad om økonomisk støtte. Ansv. LU.
Opprettelse av hjemmeside:
Tid for opplæring avtales. Det er fastsatt til neste møte 30. Mai kl. 20.00
Trafikkal endring og skilting av veier i vårt område:
Tidligere saker følges opp:
•
Fylkesvei 474 Skålsvik – Ertenvåg. Endring til forkjørsvei.
•
Fylkesvei 473 Skjelvik – Kummern. Nedsatt fartsgense til 50 kmt.
•
Kryss Fv17 – Kjelling. Bedre skilting/belysning av kryss.
Ansv. Egil Jenssen
Brev fra G.K. sendt Statens Veivesen og kommunen har anbefalt våre uttalelser.
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16 – 58
Veilys
Se tidligere referat. Gildeskål kommune jobber med saken. Det er dannet en Facebook-gruppe for å
gjennomføre dugnadsarbeid i forbindelse med å få utført gravearbeid på strekningen Røsneskrysset Ertenvåg. Planlegging utføres av Gildeskål kommune. Lokalutvalget bistår med å innhente tillatelser fra
berørte grunneiere. Gravemelding må innhentes før arbeidet startes. LU undersøker om ok lys som tas
ned kan byttes i andre områder..
Saken må opp i Planutvalget før midlene kommer . Egil sjekker regler for å skifte ut defekte lys.
16 - 64 Stand havnedagan – Erfaring og forslag til endring for 2017.
Det må etableres en mer profesjonell stand dersom en skal delta under havnedagan
Det er ønskelig å få utarbeidet en videopresentasjon av området som kan tas inn på Facebook etc.
Møte 09.01.17: Forslag fra Trond Angelsen om innhold overlevert på møtet.
Møte 13.02.17: Bjørn Rydmark kontaktes for å evt. bistå gjennomføring av prosjektet..Ansv.Terje Bårdsen
Film for å presentere Nordfjorden. Prosjekt lages og midler søkes hos Nordland Fylkeskommune.
Avtale med Bjørn Rydmark er gjort.
17 - 03 Turløypeprosjekt Gildeskål kommune
Lokalutvalget har mottatt tilbakemelding at vårt forslag til turløyper er inntatt i prosjektet og vi avventer
videre utspill fra Gildeskål kommune.
17 – 10
Strandryddeaksjonen 2017:
Styret vedtok å delta i nasjonal strandryddeaksjon som avholdes 4. mai.
Forslag til aktuelle ryddeområder er fastsatt og ansvar fordelt. Egil lager kart og henger opp oppslag.
Søppel langs fylkesvei 17, særlig ved rasteplass Kjellingstraumbrua, dokumenteres med bilder og forfølger
saken videre . Ta opp innsamling av brøytestikker.
17 – 14
Kommunikasjon – Pendlerbuss:
Må få til et møte med samferdselsavdeling hos Nordland Fylkeskommune.
Egil og Terje tar skaen opp med Svein Eggesvik hos Nordland Fk. og jobber videre med saken.
17 – 18

Høringsuttalelse:
Kommentar: §2 Virkeområde – ”alle som bor eller oppholder seg” ??

17 – 19

Deltagelse i 17-mai arrangement:
Komitémøte på skolen 19. April – Arnold møter.

17 – 20

Eventuellt:
Opptelling av hus med fastboende i Nordfjorden.
Monika Andreassen møtte i forrige styremøte.
Tar opp igjen om å få annonsert kommunale tomter.
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