ÅRSMELDING NORDFJORDEN LOKALUTVALG FOR 2018
Styret har bestått av:
Karin Willumsen, leder
Arnold Knudsen, kasserer
Nina Olsen, referent
Terje Bårdsen, medlem
Rigmor Olsen, medlem
Sverre Willumsen, medlem
Jarl Skille, varamedlem
Mona Willumsen, varamedlem
Karl Arne Hustad, varamedlem
Prosjektgruppe Aksjon tilflytting har vært tilknyttet NLU og bestått av:
Inger Lise Abelsen
Elin Rønnåbakk
Valgkomite har bestått av:
Bertil Pettersen
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 i 2018 holdt 9 møter og behandlet ca. 40 saker. Her medtas et utvalg av sakene:
•

132kV overføringslinje trace` Kjelling – Valnesvannet:
Fortsatt til behandling i NVE.

•

Veibelysning Nygårdsjøen: På et folkemøte etter NLUs Årsmøte for 2017 sa ordføreren at
Gildeskål kommune kunne sørge for veilys dersom lokalbefolkningen kunne bidra med
oppsetting av stolper.
Dette tok NLU til etterretning og startet umiddelbart arbeidet med en gjennomføringsplan.
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-

NLUs daværende leder Egil Jenssen ba i diverse e-poster Gildeskål Kommune om et
orienteringsmøte for å avklare en del praktiske spørsmål.
Etter utallige purringer fikk vi endelig et møte våren 2018 med Gildeskål Kommune v/Anders
Owrenn, og Mesta Elektro.
Konklusjonen ble at NLUs dugnadsgruppe ikke hadde nødvendig kompetanse for å sette opp
stolpene.
Det ble besluttet at Gildeskål Kommune skulle søke Nordland Fylkeskommune om
veilysmidler.
NLU har utført det arbeidet vi kunne gjøre i 2018:
Utstikking av stolpeplassering for nye veilys fra Nygårdsjøen Oppvekstsenter og til
Ertenvågkrysset , etter kart fra Gildeskål kommune, og kartlagt stolpehøyder og
grunnforhold.
Utarbeidet en grunneieravtale og fått denne underskrevet av berørte grunneiere.
Lokalutvalget har også tatt på seg ansvaret for nødvendig skogrydding i stolpetraseen.
En nummerert stolpematrise med høyder og grunnforhold, samt gjenpart av alle
grunneieravtaler ble overlevert Anders Owrenn i juni 2018.
Saken er fortsatt til behandling i Gildeskål Kommune.

•

Busstilbud Nordfjorden – Bodø: Etter klager fra brukerne av bussrutene til/fra Bodø, etter at
disse ble nedlagt ved skoleslutt i vår, sendte NLU en e-post til Nordland fylkeskommunes
samferdselsavdeling hvor det ble forlangt at et godtagbart tilbud måtte komme i gang
snarest. Denne saken er nå løst.

•

Problemer med mobiltelefon, Internett, radio og TV etter strømbrudd: Dette har vært et
problem i flere år. NLU sendte et brev til Telenor 26.11.2018 og krevde en hurtig løsning av
problemet.
Vi fikk en hyggelig e-post tilbake 05.12.18 fra seksjonsleder Svein Reigstad i Telenor som
opplyste at det hadde vært feil på en nettbryter inne i stasjonskiosken. Bryteren er skiftet og
problemet forhåpentligvis løst. Det kom i hvert fall ingen klager etter strømutfallet
10 – 11.01.2018.

•

Tilflyttergruppa: Det er behov for flere personer i gruppa. Nå består den bare av to personer,
Inger Lise Abelsen og Elin Rønnåbakk.
Gruppa har tilbudt befolkningen en kveld med gratis kveldsmat i november, noe som var
meget populært og godt besøkt.
Gruppa arrangerte også juletrefest i romjula. Veldig populært og meget stor oppslutning.
Dette er en gammel tradisjon som ikke har blitt holdt i hevd på mange år. Dette
arrangementet kan forhåpentligvis nå bli årvisst.

•

Sentrumsutvikling i Gildeskål: Kommunestyret gjorde 20. juni 2018 vedtak om å igangsette
utvikling av de tettstedene som er prioritert i kommuneplanen.
Gjennom utvikling og utprøving av nyskapende metodikk for stedsutvikling skal Gildeskål
kommune i samarbeid med regionale, nasjonale og internasjonale aktører få fram ideer,
forslag og rammer for utvikling av stedene Sørarnøy, Våg, Ertenvåg/Nygårdsjøen og Inndyr.
Lokalutvalgene for Nordfjorden og Inndyr ble invitert til oppstarten for Sami Rintalas
workshop og hans presentasjon 26.09.2018.
Informasjon om prosjektet og de ulike aktivitetene er lagt ut på kommunens nettsider. Følg
med der!

•

Strandryddeaksjon: Styret har organisert og gjennomført strandryddeaksjon på utvalgte
strender også våren 2018, og det ble innsamlet over 123 sekker avfall, som alt vesentlig har
bestått av plastmaterialer, pluss ett hengerlass på 300 kg med diverse avfall. Vi ble nr. 7 på
Iris sin «10 på topp-liste for 2018».

•

Annonsering av kommunale tomter i Nordfjorden: Vi søkte Gildeskål kommune om
økonomisk støtte til dette, men fikk avslag med den begrunnelse at kommunen har lagt ut
disse på sin Hjemmeside.

•

Veirekkverk på Kjelling: Det er montert et nytt rekkverk som er for høyt. Det er tatt kontakt
for å få senket dette.

•

Ansvar for hjertestarter: Hjertestarteren som tidligere var plassert på Fjordbua er flyttet til
Kjellingstraumen Fjordcamp. NLU har overtatt det økonomiske ansvaret for den.

•
•
•

Deltakelse i 17. mai arrangement ved Nygårdsjøen oppvekstsenter.
Deltakelse i fellesmøter for lokalutvalgene med Gildeskål kommune.
Bøssebærere under NRK TV sin innsamlingsaksjon.

Styret har gitt økonomisk tilskudd til:
• UL Havgull. Nygårdsjøen.
• UL Lykkens Prøve. Øyjord.
• Rusfritt arrangement Inndyr 16.05.18.
SUM

Kr. 10.000,Kr. 5.000,Kr. 2.000,Kr. 17.000,-

Tilskudd er gitt etter foreliggende retningslinjer for tildeling av økonomiske tilskudd fra lokalutvalget.
Separate regnskap for 2018 for Lokalutvalget og Tilflyttergruppa fremlegges særskilt på årsmøtet.
Prioriterte fokusområder i 2019:
• Aktiv rekrutering 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.
• Følge opp behandling av 132 kV overføringslinjetrace 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 27.01.2019.
Styret i Nordfjorden Lokalutvalg.
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