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Innkalling og saksliste godkjent.
Møteprotokoll fra 29.02.16 ble godkjent.
Orientering fra Aviäya Kleist:
Prosjekter i statlige sikra områder i Saltstraumen som det jobbes med i år:
- Rehabilitering av den gamle fyrlykta på Brøt.
- Toalett v/brukar skal flyttes til Straumøya. Hvis dette ikke går an å få til blir det ikke toalett
på Straumøya.
- Geiteprosjektet.
- Infotavler/skilt i området mellom brua og Magic Saltstraumen. Dette er to store «3kantskilt». Her skal det være info om kulturminner, marint verneområde og øvrige
verneområder, reiselivsbedrifter, statlig sikrete friluftsområder, kart (med fiskeplasser,
rasteplasser, stier osv) og info om Saltstraumen som fenomen. Skiltet kan komme opp i
sommer, men det kan ikke garanteres.

Orienteringer:
-Arne Seivåg samler folk til STImuli-møte på Straumøya 18.april for prioritering av løyper
til STImuli-søknad. Søknadsfrist er 1.mai og søknadene er ferdig behandlet innen utgangen
av mai.
-Odd Willy Hansen har sendt to spørsmål til Bodø formannskap:
1: Eierskap/ansvar Valnesvatnbrua
2: Bompenger i Godøystraumen. Hvor lenge skal det betales bompenger?
-Det er mottatt kr 36.000 i tilskudd fra Miljødirektoratet til seminar «Verdiskaping ut fra
Saltstraumen naturarv». Seminaret antas holdt i oktober.
-Endret plan nye trafikkløsninger ved Saltstraumen skole: 2 busser på Knaplundsveien
realiseres først når veien der er utbedret til breiere og med fortau. Nordlandsbuss har vært og
prøvekjørt veien og funnet at det ikke lar seg gjøre å kjøre der som planlagt i prosjektet.
I stedet velger kommunen å «stramme opp» den andre bussholdeplassen med merking,
fortau, camping forbudt-skilt m.m. Nåværende parkeringsplass ved bygg 2 blir
sykkelparkering. Ved inngang mot Knaplundsveien blir det underjordisk søppelanlegg.
Saltstraumen KDU vil følge opp og denne endringen av trafikkløsninger rundt Saltstraumen
skole må ikke føre til utsettelse av oppgradering av Knaplundsveien og Petrines allè.
-Utvalget ble orientert om status på 3 arrangementer i forbindelse med Bodø2016.
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Odd Willy Hansen
leder
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PS 16/13 Innspill til Kommuneplanens arealdel 2018-2030 i
Saltstraumen
Saltstraumen kommunedelsutvalgs behandling i møte den 11.04.2016:

Forslag
Arealbruk i sjø:
| Lokaliteter uten drift tas ut av arealplanen.
Dette gjelder: A17 Elvfjorden, AF14 Straumøya, A16 Fjellvika, A25 Skånland, AF8
Bunesbukta, A15 Sjetneset (2 delt: A15 ved Skånland tas ut).
A25 Skjerstadfjorden:

Ligger opp til marint verneområde og er ikke ønskelig.

Spredt boligbygging: Saltstraumen KDU etterlyser bedre retningslinjer for spredt boligbygging.
Hellevik skole: Ønskes omregulert til boligformål.
Gjengroing: Gamle ferdselsårer må holdes oppe og gjengroing må tas på alvor, f.eks. Frostmoen
v/Valnesvatnet.

Votering
Enstemmig

Vedtak
Arealbruk i sjø:
| Lokaliteter uten drift tas ut av arealplanen.
Dette gjelder: A17 Elvfjorden, AF14 Straumøya, A16 Fjellvika, A25 Skånland, AF8
Bunesbukta, A15 Sjetneset (2 delt: A15 ved Skånland tas ut).
A25 Skjerstadfjorden:

Ligger opp til marint verneområde og er ikke ønskelig.

Spredt boligbygging: Saltstraumen KDU etterlyser bedre retningslinjer for spredt boligbygging.
Hellevik skole: Ønskes omregulert til boligformål.
Gjengroing: Gamle ferdselsårer må holdes oppe og gjengroing må tas på alvor, f.eks. Frostmoen
v/Valnesvatnet.

PS 16/14 Prioriterte saker til fellesmøte mellom kommunedelsutvalget
og avdelingene i Bodø kommune
Saltstraumen kommunedelsutvalgs behandling i møte den 11.04.2016:

Forslag
Saltstraumen KDU vil prioritere disse sakene til møte med avdelinger i Bodø kommune 18.mai:
- Vann til Seines og Gillesvåg
- Handlingsplan KDP Saltstraumen: Kommunedelsutvalget har i PS 16/1 konkludert med at
Knaplundsveien og Kapstøveien må prioriteres. Disse må inn i kommunens økonomiplan
for framdrift og realisering.
- Utleieboliger
- Eierskap «Spor i Saltstraumen»

Votering
Enstemmig

Vedtak
Saltstraumen KDU vil prioritere disse sakene til møte med avdelinger i Bodø kommune 18.mai:
- Vann til Seines og Gillesvåg
- Handlingsplan KDP Saltstraumen: Kommunedelsutvalget har i PS 16/1 konkludert med at
Knaplundsveien og Kapstøveien må prioriteres. Disse må inn i kommunens økonomiplan
for framdrift og realisering.
- Utleieboliger
- Eierskap «Spor i Saltstraumen»

PS 16/15 Forslag til årsmelding Saltstraumen kommunedelsutvalg
2015

Saltstraumen kommunedelsutvalgs behandling i møte den 11.04.2016:

Forslag
Årsmelding 2015 for Saltstraumen kommunedelsutvalg
Saltstraumen kommunedelsutvalg har i 2015 avholdt 7 møter, 4 før valget og 3 etter valget.
Utvalget har behandlet 35 saker samt 13 referatsaker.
Folkemøter:
24.03. Folkemøte om «Trafikale løsninger og trafikksikkerhet i Saltstraumen sentrum».
22.06. Folkemøte om områderegulering Saltstraumen sentrum.
01.09. Valgmøte i forkant av kommune- og fylkestingsvalget.
Sammensetning av utvalget fram til valg 14.09.15:
Medlemmer
Odd Willy Hansen, leder
Ann-Heidi Seines, nestleder
Kjell Ove Andersen
Tommy Johnsen
Wenche Antonsen
Jonny Sandmo
Elisabeth Nilsen
Sammensetning av utvalget etter valget:
Medlemmer
Odd Willy Hansen, leder
Arne Johan Seivåg, nestleder
Irene Wenberg Løkås
Elisabeth Nilsen
Ann Kristin Evjen
Hilde Arntzen
Kjell Sigurd Jørgensen

Varamedlemmer
Ann-Kristin Evjen
Kenneth Nilsen
Runi Joakimsen
Katrin Evjen Skjelstad
Jan N. Larsen
Cecilie Kristiansen

Varamedlemmer
Geir Richard Ossletten
Cecilie Kristiansen
Jan N. Larsen
Evy Ramsvik
Kjell Ove Wenberg
Paul Holmstrøm
Gunnar Lund

Positivt for Saltstraumen i 2015:
-

Nye veiadresser i Saltstraumen var ferdig godkjent februar 2015.

-

STImuli Evjen:

Nye stier åpnet 31.mai. Arrangement i samarbeid med Evjen velforening og Tuv
velforening. Arbeidet med stiene har pågått i 2 år.
-

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) bevilget høsten 2015 kr 3.000.000 til
prosjektet «Trafikale løsninger for Saltstraumen skole» ! Bodø kommune har bevilget
sin egenandel kr 564.000, og prosjektet skal startes og sluttføres i 2016 !

-

Fellesmøte i juni med representanter fra de 4 kommunedelsutvalgene i Bodø,
formannskapssekretær Berit Skaug, nærmiljøledere og avdelinger i
kommuneadministrasjonen. Møtets formål var dette: Hvordan skape økt samhandling
mellom kommunedelsutvalgene, nærmiljøledere og avdelinger i kommunens
administrasjon med fokus på stedsutvikling og nærmiljøarbeid. Møtet besluttet ny
struktur på de årlige møtene. Saltstraumen kommunedelsutvalg har betydelig forventning
om at ny møtestruktur skal bedre synligheten og gjennomføringskraften til lokale saker
som utvalget jobber med.

-

Innenfor trafikksikkerhet på fylkesveiene ble gang- og sykkelvei Godøystraumen –
Saltstraumen i 2015 gitt høyeste prioritert, først administrativt og så i Bodø bystyre
10.12.15. Utvalget har stor tro på en snarlig realisering av dette prosjektet. Ny sykkelplan
for Bodø og satsing på turistsykling forventes å framskynde prosjektet.

Negativt for Saltstraumen i 2015:
- Hovedplan vann ble behandlet i Bodø bystyre våren 2015. Kommunalt vann til Seines og
Gillesvåg ble stipulert å bli så kostbart i forhold til antall innbyggere at det ikke er
gjennomførbart. I prosessen ble kostnader med vann til Seines og Gillesvåg besluttet
utredet ferdig til våren 2016. Saltstraumen kommunedelsutvalg venter spent på
resultatet av utredningen.
-

Utvalget er lite fornøyd med manglende framdrift på skilting og tilrettelegging i
området. Skilting og tilrettelegging er gjentatte ganger tatt opp, men kommunal og statlig
oppfølging har uteblitt.

Politikere på besøk i utvalgsmøter:
21.02. Allan Ellingsen, FRP, varaordfører
08.04. Svein Olsen, Rødt
Gjester i utvalgsmøter:
Trond Åmo, Gunnar Lund, Asgeir Jordbru, Bjørn B. Pedersen, Lars Bang.
«Årets gjest» 2015 var Trond Åmo! Han har besøkt utvalget 3 ganger i forbindelse med sin jobb
med områderegulering av Saltstraumen sentrum.

Saker utvalget har jobbet med:
STImuli Evjen. På høsten ble nytt STImuli i Saltstraumen vedtatt: STImuli Straumøya.
Områderegulering sentrum Saltstraumen

Trafikk og trafikksikkerhet i Saltstraumen sentrum
Kommunedelplan Saltstraumen
Vann Seines og Gillesvåg
Valget
Byjubilèet

Deltakelser:
3. og 4.juni: Fylkesmannen arrangerte konferanse i Saltstraumen om bygdemobilisering og lokalt
næringsarbeid. Elisabeth Nilsen deltok.
15.10.: Infomøte fra Bodø kommune i Saltstraumen om prosjektet «Ringvirkning». Elisabeth Nilsen
deltok.
3.11.: Opplevelsesnæringer/reiseliv – samspill i Bodø kommune. Arne Seivåg og Elisabeth Nilsen
deltok.
9.-10.nov.: Vertskapkurset «Velkommen inn» på Nasjonalparksenteret Storjord. Elisabeth Nilsen og
Gunnar Lund deltok.
19.11.: «Ringvirkning»-kursdag på Nordland Kultursenter. Elisabeth Nilsen og Gunnar Lund
deltok.
Gitt uttalelse til:
Reinvestering av kraftledning mellom Sundsfjord og Hopen
Bruksendring av bygg 77/10
Ny lokalitet ved Gamøyran
Hovedplan vann 2016-2019
Lokalitet Storevika (Ytre-Sundan)
Deling av grunneiendom Børvatn
Rådmannens budsjettforslag 2016
Eiendom, fradeling 76/1
Terrengstøttemur m/fylling+parkeringsplass 89/6

Votering
Enstemmig

Vedtak
Årsmelding 2015 for Saltstraumen kommunedelsutvalg
Saltstraumen kommunedelsutvalg har i 2015 avholdt 7 møter, 4 før valget og 3 etter valget.
Utvalget har behandlet 35 saker samt 13 referatsaker.

Folkemøter:
24.03. Folkemøte om «Trafikale løsninger og trafikksikkerhet i Saltstraumen sentrum».
22.06. Folkemøte om områderegulering Saltstraumen sentrum.
01.09. Valgmøte i forkant av kommune- og fylkestingsvalget.
Sammensetning av utvalget fram til valg 14.09.15:
Medlemmer
Odd Willy Hansen, leder
Ann-Heidi Seines, nestleder
Kjell Ove Andersen
Tommy Johnsen
Wenche Antonsen
Jonny Sandmo
Elisabeth Nilsen
Sammensetning av utvalget etter valget:
Medlemmer
Odd Willy Hansen, leder
Arne Johan Seivåg, nestleder
Irene Wenberg Løkås
Elisabeth Nilsen
Ann Kristin Evjen
Hilde Arntzen
Kjell Sigurd Jørgensen

Varamedlemmer
Ann-Kristin Evjen
Kenneth Nilsen
Runi Joakimsen
Katrin Evjen Skjelstad
Jan N. Larsen
Cecilie Kristiansen

Varamedlemmer
Geir Richard Ossletten
Cecilie Kristiansen
Jan N. Larsen
Evy Ramsvik
Kjell Ove Wenberg
Paul Holmstrøm
Gunnar Lund

Positivt for Saltstraumen i 2015:
-

Nye veiadresser i Saltstraumen var ferdig godkjent februar 2015.

-

STImuli Evjen:
Nye stier åpnet 31.mai. Arrangement i samarbeid med Evjen velforening og Tuv
velforening. Arbeidet med stiene har pågått i 2 år.

-

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) bevilget høsten 2015 kr 3.000.000 til
prosjektet «Trafikale løsninger for Saltstraumen skole» ! Bodø kommune har bevilget
sin egenandel kr 564.000, og prosjektet skal startes og sluttføres i 2016 !

-

Fellesmøte i juni med representanter fra de 4 kommunedelsutvalgene i Bodø,
formannskapssekretær Berit Skaug, nærmiljøledere og avdelinger i
kommuneadministrasjonen. Møtets formål var dette: Hvordan skape økt samhandling
mellom kommunedelsutvalgene, nærmiljøledere og avdelinger i kommunens
administrasjon med fokus på stedsutvikling og nærmiljøarbeid. Møtet besluttet ny
struktur på de årlige møtene. Saltstraumen kommunedelsutvalg har betydelig forventning
om at ny møtestruktur skal bedre synligheten og gjennomføringskraften til lokale saker
som utvalget jobber med.

-

Innenfor trafikksikkerhet på fylkesveiene ble gang- og sykkelvei Godøystraumen –
Saltstraumen i 2015 gitt høyeste prioritert, først administrativt og så i Bodø bystyre
10.12.15. Utvalget har stor tro på en snarlig realisering av dette prosjektet. Ny sykkelplan
for Bodø og satsing på turistsykling forventes å framskynde prosjektet.

Negativt for Saltstraumen i 2015:
- Hovedplan vann ble behandlet i Bodø bystyre våren 2015. Kommunalt vann til Seines og
Gillesvåg ble stipulert å bli så kostbart i forhold til antall innbyggere at det ikke er
gjennomførbart. I prosessen ble kostnader med vann til Seines og Gillesvåg besluttet
utredet ferdig til våren 2016. Saltstraumen kommunedelsutvalg venter spent på
resultatet av utredningen.
-

Utvalget er lite fornøyd med manglende framdrift på skilting og tilrettelegging i
området. Skilting og tilrettelegging er gjentatte ganger tatt opp, men kommunal og statlig
oppfølging har uteblitt.

Politikere på besøk i utvalgsmøter:
21.02. Allan Ellingsen, FRP, varaordfører
08.04. Svein Olsen, Rødt
Gjester i utvalgsmøter:
Trond Åmo, Gunnar Lund, Asgeir Jordbru, Bjørn B. Pedersen, Lars Bang.
«Årets gjest» 2015 var Trond Åmo! Han har besøkt utvalget 3 ganger i forbindelse med sin jobb
med områderegulering av Saltstraumen sentrum.

Saker utvalget har jobbet med:
STImuli Evjen. På høsten ble nytt STImuli i Saltstraumen vedtatt: STImuli Straumøya.
Områderegulering sentrum Saltstraumen
Trafikk og trafikksikkerhet i Saltstraumen sentrum
Kommunedelplan Saltstraumen
Vann Seines og Gillesvåg
Valget
Byjubilèet

Deltakelser:
3. og 4.juni: Fylkesmannen arrangerte konferanse i Saltstraumen om bygdemobilisering og lokalt
næringsarbeid. Elisabeth Nilsen deltok.
15.10.: Infomøte fra Bodø kommune i Saltstraumen om prosjektet «Ringvirkning». Elisabeth Nilsen
deltok.
3.11.: Opplevelsesnæringer/reiseliv – samspill i Bodø kommune. Arne Seivåg og Elisabeth Nilsen
deltok.

9.-10.nov.: Vertskapkurset «Velkommen inn» på Nasjonalparksenteret Storjord. Elisabeth Nilsen og
Gunnar Lund deltok.
19.11.: «Ringvirkning»-kursdag på Nordland Kultursenter. Elisabeth Nilsen og Gunnar Lund
deltok.
Gitt uttalelse til:
Reinvestering av kraftledning mellom Sundsfjord og Hopen
Bruksendring av bygg 77/10
Ny lokalitet ved Gamøyran
Hovedplan vann 2016-2019
Lokalitet Storevika (Ytre-Sundan)
Deling av grunneiendom Børvatn
Rådmannens budsjettforslag 2016
Eiendom, fradeling 76/1
Terrengstøttemur m/fylling+parkeringsplass 89/6
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