Referat fra møte
Utvalg: Skjerstad kommunedelsutvalg
Møtested: Kommunehuset i Misvær
Dato: 20. april 2017
Tidspunkt: 10.00 – 14.00

Tilstede:

Funksjon:

Jens-Ole Engelien,

leder

Ingrid Lien,

medlem

Kari Brodersen,

medlem

Anne Grete Kvikstad,

medlem

Kristine Storå,

medlem

Randolv Gryt,

medlem

Bjarne Johansen,

varamedlem for Sven Åke Hagen

Linda Sandåker

Nærmiljøleder/ utvalgssekretær

Gjennomgang og godkjenning av saksliste med tillegg av sak om «Holmen 2017», et
familiearrangement i tilknytning til planlagt sommerfest på Graddholmen på Skjerstad den 1. juli.
Gunnar Høgset var invitert til utvalget for å fortelle om planene for dette arrangementet.

Oppfølging av saker
På bakgrunn av mailkorrespondanse med Posten Norge 6. april hvor det fremkommer at de ikke har
tatt utvalgets vedtak fra møtet 21. februar til etterretning, fattet kommunedelsutvalget nytt vedtak
slik:
«Det hersker ingen tvil om at flertallet i områdene Evenset, Kvikstad og Ljønes vil ha tilbake det
opprinnelige postnummeret. Kommunedelsutvalget i Skjerstad forventer at Posten Norge tar dette til
etterretning og fatter vedtak på å gå tilbake til opprinnelig postnummer med virkning fra 1. oktober.
Skjerstad kommunedelsutvalg forventer tilbakemelding fra Posten på dette.»
Saker om fiber til Høgset og busstilbud Breivik er under oppfølging av Nærmiljøleder.

SAK: VALG OG VERV
Sven Åke Hagen går inn som fast medlem i kommunedelsutvalget da Linda Sandåker er ansatt som
nærmiljøleder.

Valg av ny nestleder til utvalget: Ingrid Lien. Enstemmig vedtatt.
Valg av representant til lederverv for Brukerrådet ved Furumoen sykehjem: Kari Brodersen.
Enstemmig vedtatt.
Valg av styremedlem i Bygningsstiftelsen utsettes, Linda Sandåker fortsetter.

SAK: OPPFØLGING FELLESMØTE MED LAG OG FORENINGER
På fellesmøte med lag og foreninger 24. mai 2016 kom det mange gode forslag til ting vi kan jobbe
videre med. Veldig mange av disse punktene er den del av det fremtidige arbeidet med
«Kulturveien» og sees i sammenheng med møte med næring og utvikling den 26. april.

SAK: FELLESMØTE MED ADMINISTRASJONEN 12. MAI
-

Kulturveien som prosjekt for stedsutvikling av kommunedelen
Arbeidsplasser på kommunehuset i Misvær
Skjerstad Bygningsstiftelse, kommunens rolle
Kai på Skjerstad – mulig finansiering gjennom resterende DA-midler
Dekning mobilnett Vestvatn
Veipunkter som trenger utbedring (Karbølkrysset, Sandura og Lakselv bru)
Vannsituasjon i Breivika

SAK: HØRINGSUTTALELSE TIL AREALPLAN
Skjerstad kommunedelsutvalg mener det er viktig å få på plass et arealregnskap som sier noe om
langsiktige arealbehov og arealdisponering på bakgrunn av forventet befolknings- og
samfunnsutvikling.
Et slikt arealregnskap må omfatte behovet for arealer til boligbygging, næring (herunder jordbruk,
skogbruk og reindrift) og fritidsformål.
Arealplanen må bygge på den utarbeidede beitebruksplanen og følge Fylkesmannen i Nordland
vedtatte plan for jordvern i Nordland 2016 – 2020. Områder avsatt til hyttebygging må ikke komme i
konflikt med landbruksinteresser.
Kulturminner, kulturlandskap etc. må synliggjøres i arealplanen på en tydelig måte, og gis spesielle
hensyn.
Skjerstad kommunedelsutvalg forutsetter at intensjonen om spredt boligbygging i de områder som er
avsatt til det i nåværende arealplan, videreføres i den nye.

SAK: HOLMEN 2017
Årlig arrangeres det sommerfest av Skjerstad Idrettslag på 1000 års plassen, Graddholmen på
Skjerstad. I år skal «Misvær Ska forening» spille på kvelden og det er tatt initiativ til å lage et
dagsarrangement med markedsplass og flere aktiviteter gratis for barn.
Skjerstad kommunedelsutvalg er positiv til å bidra for å skape en innholdsrik dag for barn- og
kommunedelen. Nærmiljøleder arbeider videre med saken og inngår i arbeidsgruppe sammen med
Even Høgset, Gunnar Høgset og Randolv Gryt.

Møtet avsluttet 14.00
Neste møte 8. mai.

Referent
Linda Sandåker

