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Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Synnøve Blix

Stilling
Utvalgssekretær

Ingen merknader til innkalling og saksliste.
Møteprotokoll fra 16.11.2010, godkjent.
Følgende tilleggsaker ble behandlet i møtet:
PS 11/5 Kor vi møtes
PS 11/6 Støtte til søknad om dispensasjon for helårsjakt på kråke ved Iris anlegg på Vikan

Orientering:
Evy Jeremiassen orienterte:
Arealplanlegger Nina Sandvik fra byplankontoret kommer til onsdagsmøte 16.02.11.
Trafikkforholdene i Kringla blir tatt opp i Faglig Trafikkforum.
Oppfølging av saker:
Sti-prosjektet: Det søkes flere instanser om økonomiske midler til å fortsette arbeidet med turstiene.
Elveparken langs Storelva: Møte er avholdt og planene om elvepark er gjort kjent for Statens
vegvesen.
Rapporten fra Kafe dialog er ferdigstilt og nå lagt ut på Tverlandet lokalutvalgs hjemmeside.
Kalender for Tverlandet. Knut Ole Nordlie undersøker med Tverlandet skole om elever kan jobbe
med kalender som prosjekt.
Synnøve Blix orienterte om Tverlandet lokalutvalgs budsjett 2011, og rutiner ved offentlig innkjøp.

Annet:
I forbindelse med gjennomgangen møtereferatet fra 16.11.10 ble saken om skolestrukturen på
Løding/Tverlandet diskutert.

Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 11/1

Varsel om oppstart regulering og forhandlinger om utbyggingsavtale, samt
offentlig ettersyn av forslag til planprogram

PS 11/2

Kommunedelsutvalg i Bodø kommune - status og vurdering

PS 11/3

Forberedelse til valg av nytt lokalutvalg. Valg av komité.

PS 11/4

Referatsaker

RS 11/1

Referat fra kontaktmøte 30.11.2010 mellom lokalutvalgene og
politisk/administrativ ledelse

RS 11/2

Kapasitetsplan barnehager 2011

RS 11/3

Sikring av fotgjengerovergang rv 80 - Tverlandet

PS 11/5

Kor vi møtes

PS 11/6

Støtte til søknad om dispensasjon for helårsjakt på kråke ved Iris's anlegg på
Vikan

Bodø, 27. juni 2017
Evy Jeremiassen
leder
Synnøve Blix
sekretær

PS 11/1 Varsel om oppstart regulering og forhandlinger om
utbyggingsavtale, samt offentlig ettersyn av forslag til planprogram
Tverlandet lokalutvalgs behandling i møte den 25.01.2011:

Vedtak enstemmig
Tverlandet lokalutvalg tar saken til orientering.
Tverlandet lokalutvalg ber om at Norconsult A/S, Bodø eller Tverlandet Eiendom a/s gjennomfører
at åpent informasjonsmøte på Tverlandet for å presentere prosjektet/virksomheten i løpet av februar
2011.

PS 11/2 Kommunedelsutvalg i Bodø kommune - status og vurdering
Tverlandet lokalutvalgs behandling i møte den 25.01.2011:

Enstemmig vedtak
Tverlandet lokalutvalg reagerer på den arrogansen som fremkommer i kommunens administrasjons
språkbruk, og som ligger til grunn for forslaget om at Tverlandet lokalutvalg innlemmes i
Saltstraumen lokalutvalg. I de forberedende sakspapirene tas ikke den lokale kulturkunnskapen på
alvor som er nødvendig for å ivareta et godt lokaldemokrati. Det synes ikke som om kompetansen
hos administrasjonen og kjennskap til lokale forhold er gode nok til å få frem sammenhengen i
saken. Vi viser til formuleringen i høringsuttalelsen fra Tverlandet lokalutvalg av 29. sept 2010:
“Bodø bystyre skal nå evaluere lokalutvalgsmodellen med hensyn til ressursbruk og måloppnåelse.
Vi oppfordrer bystyremedlemmene til å sette seg inn i saken, utover det saksutredninga klarer å
formidle. Alle lokalutvalgene i Bodø kommune er svært velfungerende og viktige for bydelene og
kommunen som helhet. Det vil være et stort tap, dersom noen bli nedlagt.”
Vi er bekymret for at kommunens politikere ikke får tilgang på de nødvendige opplysningene som
gjelder i saken. Tverlandet lokalutvalg opprettholder uttalelsen av 29. sept 2010 til saken.

PS 11/3 Forberedelse til valg av nytt lokalutvalg. Valg av komité.
Forslag til vedtak
Saken legges fram uten forslag på kandidater til komitè.

Tverlandet lokalutvalgs behandling i møte den 25.01.2011:

Votering
Enstemmig valgt.

Vedtak
Evy Jeremiassen, Knut-Ole Nordlie, Bodil Helmersen og Roald Danielsen velges til valgkomiteen.
Knut-Ole Nordlie velges som leder av valgkomiteen.

PS 11/4 Referatsaker
Tverlandet lokalutvalgs behandling i møte den 25.01.2011:
Referatsakene tatt til orientering.
RS 11/1 Referat fra kontaktmøte 30.11.2010 mellom lokalutvalgene og politisk/administrativ
ledelse
RS 11/2 Kapasitetsplan barnehager 2011
RS 11/3 Sikring av fotgjengerovergang rv 80 - Tverlandet

PS 11/5 Kor vi møtes
Forslag til innstilling
1. Bystyret slutter seg til overnevnte endringer i barne og ungdomstilbudet.
2. Det lages egne evalueringer og/eller orienteringer om følgende:
a. Utviklingen av kulturhuset Gimle evalueres innen 01.01.2012.
b. Det orienteres om utviklingen av Løpsmark fritidssenter som en del av Bratten
aktivitetspark innen 01.01.2012.
3. Saltstraumen fritidssenter og Tannhullet fritidssenter legges ned.

Tverlandet lokalutvalgs behandling i møte den 25.01.2011:

Votering
Enstemmig vedtatt uttalelse.

Vedtak
Uttalelse fra Tverlandet lokalutvalg
1. Det er positivt at Bodø kommune tar ansvaret med å gi et bredt og variert kulturtilbud for
barn og ungdom i bydelene. Dette er svært viktig forebyggende arbeid.
2. Tverlandet lokalutvalg ser positivt på at stillingsressursen for Tverlandet fritidssenter har
økt. Det bekymrer oss imidlertid at ressursen er fordelt på så mange ansatte. Dette kan
resultere i for lite struktur på driften og dermed et dårligere tilbud for ungdommen.
3. Tverlandet lokalutvalg ser at kapasiteten ved Tverlandet fritidssenter enkelte dager er
sprengt. Det er behov for snarlig utvidelse. Idèen om Tverlandet allaktivitetshus har tidligere
vært lansert. Vi anbefaler at denne saken utredes nå.
4. Tverlandet lokalutvalg fraråder på det sterkeste at Saltstraumen fritidssenter blir nedlagt. Vi
ønsker ikke at Saltstraumen skal oppleve det samme som skjedde på Tverlandet for noen år
siden. Konsekvensen av at ungdomsklubben ble nedlagt var store problemer i
ungdomsmiljøet.
5. Det er svært viktig at ungdom får et kulturtilbud i sitt eget lokalmiljø. Det handler om
identitet og tilhørighet,… og ikke minst forebyggende ungdomsarbeid. Jfr. Bodø best på
oppvekst.

PS 11/6 Støtte til søknad om dispensasjon for helårsjakt på kråke ved
Iris's anlegg på Vikan
Tverlandet lokalutvalgs behandling i møte den 25.01.2011:

Votering
Enstemmig vedtatt uttalelse.

Vedtak
Tverlandet lokalutvalg er kjent med at dispensasjon for helårsjakt på kråke ved Iris's anlegg på
Vikan er gått ut.
Ut fra størrelsen på kråkeflokkene som holder til i området Hopen, Løding, Oddan og Høgåsen
ønsker vi at Iris fortsetter sitt arbeid med å redusere mengden kråke, da antallet oppleves som
negativt av veldig mange.
Kråkene har høyt støynivå tidlig på morgenen som igjen gir søvnproblemer for enkelte.
Størrelsen på noen flokker gir en følelse av uhygge når de sirkler over bebyggelsen.
I tillegg legges det igjen betydelige mengder avføring i områdene der kråkene holder til.
Vi opplever også at kråkene «raner» fuglebrett og fortrenger småfuglene.
Tverlandet Lokalutvalg anmoder om at Iris Salten IKS søker om ny periode med helårsfelling av
kråke.
Vi tar forbehold om at fylkesmannen har annen informasjon, som er til hinder for en helårsfelling
av kråke.

