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ÅRSMELDING NORDFJORDEN LOKALUTVALG FOR 2017
Styret har bestått av:
Egil Jenssen, leder
Arnold Knudsen, kasserer
Nina Olsen , referent
Terje Bårdsen, medlem
Rigmor Olsen, medlem
Sverre Willumsen, medlem
Rigmor Arntzen, varamedlem
Mona Willumsen, varamedlem
Karl Arne Hustad, varamedlem
Prosjektgruppe Aksjon tilflytting har vært tilknyttet LU og bestått av:
Monika Andreassen
Inger Lise Abelsen
Elin Rønnåbakk
Valgkomite har bestått av :
Monika Andreassen , leder
Vigdis Nygård
Leif Pettersen
Lokalutvalget skal iht gjeldende reglement, bestå av 3-5 medlemmer med 3 varemedlemmer, hvorav
50% skal være fastboende i kommunen.
Alle bosatte eller eier av fritidsbolig i kretsen har møte-, tale- forslags og stemmerett.
Lokalutvalgets arbeidsområder er:
- Kan gi uttalelse til kommunestyre, hovedutvalg, formannskap og administrasjon i saker som
vedrører eget lokalsamfunn
- Kan ta opp saker og forslag som kan bidra til nyetablering, trivsel og god offentlig tjenesteyting.
- Kan fremme forslag til prosjekter og søke kommunen om midler til gjennomføring.
- Skal være lokalt kontaktorgan i planlegging, prosjektarbeid og kultur/ miljøarbeid.
Styret har siden siste årsmøte og til dags dato, holdt 9 møter og behandlet ca 40 saker. Her medtas et
utvalg av sakene :
•

Hjemmesiden, «nordfjorden.no»: Hjemmesiden har vært oppegående i hele 2017, og har
vært benyttet til generell orientering fra lokalutvalget. Siden har imidlertid ikke blitt benyttet
av andre lag og foreninger som tiltenkt, og lokalutvalget henstiller til mer aktiv bruke av
hjemmesiden.

•

Kommunedelplan om fysisk aktivitet og naturopplevelser:
Styret har igangsatt arbeid for akebakke, skibakke, hoppbakke i området Kjelen. Prosjektet
organiseres som et samarbeidsprosjekt mellom Idrettslaget og Helselaget med bistand fra
lokalutvalget. Lokalutvalget har utarbeidet budsjett, men søknad om økonomisk støtte for
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gjennomføring av prosjektet er satt i bero til prosjekt «fotballbinge» er avklart med
Idrettslaget.
•

Trafikksikkerhetsarbeid: Styret har arbeid for nedsettelse av fartsgrense for fylkesvei 473
Skjelvik - Kummeren, samt oppgradering av fylkesvei 474 Skålsvik – Ertenvåg til forkjørsvei.
For fylkesvei 473 Skjelvik – Kummeren vil Stetens Vegvesen opprettholde gjeldende
fartsgrense - med den brgrunnelse at veien har en kurvatur som ikke innbyr til stor fart !!.
Fylkesvei 414 Skålsvik – Ertenvåg vil bli omskiltet til forkjørsvei.

•

132kV overføringslinje trase Kjelling – Valnesvannet:
Nordlandsnett AS har innsendt konsesjonssøknad om rehabilitering av eksisterende 132 kV
overførngslinje fra Hopen til Sundsfjord. På strekningen Valnesvannet – Kjelling er det søkt
om å legges ny trase over Beiarfjorden ved Indre Kjelling og over Innervika, gjennom
Nygårdsmarka, Ertenvågdalen og til ny sammenkopling ved Valnesvannet. NVE har
gjennomført orienteringsmøter med kommune og offentlig møte ved Nygårdsjøen
Oppvekstsenter.
Det er stor motstand mot trasevalget i lokalområdet. Styret i lokalutvalget har utarbeidet
notat til politikerne i Gildeskål i forbindelse med kommunal behandling av saken.
Lokalutvalget skal utarbeide eget høringsnotat til NVE.

•

Tilflyttergruppa : Tilflyttergruppa har i 2017 blitt utvidet til 3 aktive medlemmer som har vært
integrert i lokalutvalget, og deltatt på lokalutvalgets møter med saker referert i
lokalutvalgerts møteprotokoll. Gruppa arbeider for å gjøre lokalområdet attraktivt for
tilflytting og bosetting, og har bla gjennomført egen stand på Hamnedagan. I løpet av 2017 er
det tilflyttet totalt 8 familier til lokalområdet ! . Boligsituasjonen i lokalområdet er anstrengt,
og tilflyttergruppa har arbeidet for aktiv annonsering av ledige boligtomter fra Gildeskål
kommune. Gildeskål kommune vil i løpet av 2018 bygge en firemannsbolig, som vil avhjelpe
boligsituasjonen.

•

Tilflytterperm: Styret har sammen med tilflyttergruppa revidert tilflytterperm for nye
tilflyttere til Nordfjorden.

•

Strandryddeaksjon : Styret har organisert og gjennomført strandryddeaksjon på utvalgte
strender våren 2017, og det ble innsamlet over 90 sekker avfall, og som alt vesentlig har
bestått av plastmaterialer.

•

Veibelysning : Lokalutvalget har bidratt med utstikking av stolper for nye veilys, og har
arbeidet for at deler av arbeidet med fundamentering av lysstoplene kan bli utført på
dugnad. En nærmere orientering om dette arbeidet vil bli gitt som orienterende sak etter
åpsmøtet.

•

Turstiprosjektet Gidleskål kommune: Styret har gitt forslag til turstier i lokalområdet.
Turstiene til Kjerketøft og Øyjordtinden er gitt kommunens 1. og 2. prioritet i
turstiprosjektet.

•

Deltakelse i 17. mai arrangement ved Nygårdsjøen oppvekstsenter.

•

Stand under Havnedagan.

•

Deltakelse i fellesmøter for lokalutvalgene med Gildeskål kommune.
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•

Bøssebærere under NRK TV sin innsamlingsaksjon.

•

Andre uttalelser er gitt fra styret til:
o Gildeskål kommune vedrørende:
§ Høring - Forslag til forskrift skolekretser Gildeskål kommune, samt endring av
skolestruksturen.
§ Høring - Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i
Gildeskål kommune.
§ Varsel om forsøpling og ulovlig lagring av løsøregjenstander på
privateiendom i lokalområdet.

Styret har gitt økonomisk tilskudd til:
• Mørketidsrock Nygårdsjøen.
• Havnedagan (Tilskudd og stand tilflyttergruppa ).

Tilskudd er gitt etter foreliggende retningslinjer for tildeling av økonomisk tilskudd fra lokalutvalget.
Separate regnskap for 2017 for Lokalutvalget og Tilflyttergruppa fremlegges særskilt på årsmøtet.
Prioriterte fokusområder i 2018
:
• Aktiv rekruttering til, og bistå tilflyttergruppa i sitt arbeid.
• Arbeid for å gjøre lokalområdet attraktiv for tilflytting, annonsering av ledige tomter, og
bidra ved tilflytting til området.
• Oppfølge behandling av 132 kV overføringslinje trase Kjelling - Valnesvannet.
• Bidra med dugnad ved etablering av veibelysning.
• Bidra ved områderegulering av bolig- og næringsareal ved Ertenvåg havn og boligområde.
• Samarbeid med Idrettslag og Helselag for gjennomføring av prioriterte prosjekt i
kommunedelplanen for fysisk aktivitet og naturopplevelser
• Arbeide for bedre og enklere dialog med politisk og administrativ ledelse Gildeskål
kommune.

Vi vil også takke de enkeltpersoner, næringsliv, lag og foreninger som har bidratt med konstruktive
innspill, samt Gildeskål kommune som har bidratt til dialog og gitt økonomisk støtte til vårt arbeid.

Nordfjorden, den 14.02.2017
Egil Jenssen, styreleder
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