Møteprotokoll
Utvalg:

Saltstraumen kommunedelsutvalg

Møtested:

Bygg II - helsedel, Saltstraumen nærmiljøsenter

Dato:

23.04.2012

Tidspunkt:

09:00 – 15:10

Til stede:
Navn
Odd Willy Hansen
Ann-Heidi Seines
Kjell Ove Andersen
Jonny Sandmo
Tommy Johnsen
Wenche Antonsen

Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Repr Vara for

Forfall:
Arve Erik Karlsen. Meldt forfall samme dag.

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Synnøve Blix

Stilling
Nærmiljøleder/Utvalgssekretær

Ekstra sak:
PS 12/9 Uttalelse, felling av trær langs kommunal vei mot Saltstraumen Camping.
Innkalling og saksliste godkjent.
Møteprotokoll fra 19.03.2012, godkjent.

Meldinger/orienteringer:
Status Kommunedelsplanen for Saltstraumen.
Planen må til ny høring, vedtak ventes ferdig til høsten. Noen arealdisponeringer er ikke avklart.
Der areal anses som avklart etter forrige høring, kan det settes i gang regulering. For nærmere
avklaring kontakt Nina Sandvik, byplankontoret.
Saltstraumen kommunedelsutvalg har registrert at Saltstraumen legekontor avvikles i løpet av 2012.
Jfr. Økonomiplanen.
Spørsmål om status i pågående saker? Leder Odd Willy Hansen sender forespørsel/brev.
Saltstraumen kommunedelsutvalgs møte 4. juni: Besøke Stiftelsen Saltstraumen Museum.
Videre arbeid med turstier, invitere Bjørn Godal fra Salten Friluftsråd.

Det planlagte politisk møte etter 17. mai, utsettes til september 2012.
Orientert om invitasjon til samferdselskonferanse 2012 i Bodø. Ingen har mulighet til å delta.
Orientert om invitasjon til landskonferanse friluftsliv i Salten 14. og 15. juni.
Nestleder Ann-Heidi Seines og Synnøve Blix deltar.
Orientering fra møte med representanter fra Destinasjon Saltstraumen, om det videre arbeidet i
prosjektet Reisemål Saltstraumen v/nærmiljøleder.
Nytt møte med kulturminnekonsulent Hans H. Nordhus ang. skilting av gravminner, avtales.
Kulturminnedagene 2012.
4. – 9. september. Tema: Møteplasser.
Kulturminnedagene 2012 gjort kjent i lokalmiljøet.
Rutetabeller mangler i de nye buss-skurene.
Melding gitt til eier. Midlertidig tabell satt opp av Gunnar Lund.
Turistkontoret er orientert.
Vårkampanje jern og metaller. (Østbøs AS).
Uke 16 og 17 i Saltstraumen området.
Flyers satt opp på nærbutikkene, og lagt ut i postkassene.

Omdelt:
Invitasjon til eiermøte i Stiftelsen Saltstraumen museum.

Spørsmål:
Nærmiljøleder er bedt om å undersøke når tid øvrige kommunale veier i området med nr. blir tildelt
veinavn og om Saltstraumen kommunedelsutvalg får disse til uttalelse?

Annet:
Leder av FAU v/Saltstraumen skole, Wenche Antonsen orienterte om at det jobbes med sak om
trafikksikkerhet rundt skolen, og at det kommer en sak til Saltstraumen kommunedelsutvalg på
dette.

Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 12/7

Vedtak om utlegging av Kommunal planstrategi til offentlig gjennomsynLangsiktige utfordringer og planbehov i valgperioden

PS 12/8

Stimuli og stinett i Saltstraumen

PS 12/9

Uttalelse, felling av trær langs kommunal vei mot Saltstraumen Camping.

Bodø, 3. mai 2012

Odd Willy Hansen
leder
Synnøve Blix
sekretær

PS 12/7 Vedtak om utlegging av Kommunal planstrategi til offentlig
gjennomsyn- Langsiktige utfordringer og planbehov i valgperioden
Saltstraumen kommunedelsutvalgs behandling i møte den 23.04.2012:

Forslag
Saltstraumen kommunedelsutvalg har i møte den 23. april 2012 vedtatt følgende uttalelse til
Kommunal planstrategi:
1. I kapitel 2.1 Befolkningsutvikling står det blant annet:
”I ytterdistriktene (Skjerstad, Kjerringøy, Værran og Saltstraumen) tilsier prognosen en
befolkningsreduksjon med 17 % ”
Saltstraumen KDU stiller spørsmål om denne prognosen er riktig.
I den nye kommunedelsplanen for Saltstraumen som kommer til sluttbehandling i bystyret i år er det
følgende prognose for befolkningsutviklingen for Saltstraumen:

Dette betyr en vekst i befolkningen på nærmere 30 % fra 2010 til 2025, og er også i tråd med det som
oppleves i kretsen. Størst økning har aldersgruppen 20-44 år med 40 %!
Pr. 1.1.2012 er det registrert 1050 innbyggere i Saltstraumen.
Siste års økning i folketallet er på 3,5 %. Med samme takt i økningen videre framover vil vi nå 2015prognosen ”før tida”.
Etter at ”nyveien” til Saltstraumen ble åpnet er det registrert at flere unge slår seg ned i Saltstraumenområdet. Dette vil forsterkes når brua over Hopen står ferdig. En forestående økning av arbeidsstokken på
Reitan kan også ha positive effekter for Saltstraumen hvis det legges til rette for det.
Siste skoleår er det tilflyttet 12 elever til Saltstraumen skole. Det er nå 147 elever ved skolen. Dette er 3
færre enn prognosetallet for 2015 over.
En ”konstatering” av at folketallet går ned med 17 % i begynnelsen av planstrateginotatet kan ha fått en
negativ føring på resten av dette.
Til de øvrige punkter gis følgende kommentarer:
Skole- og barnehageutvikling:
Sammenhengen mellom barnehage og skole må forsterkes.
Mulighet for opplevelser og kulturtilbud for alle barn og unge:
Tilrettelegging og tilgjengelighet for fritidstilbud i distriktene belyses spesielt.
Kulturbyen Bodø:
Arktisk barnekunstsenter i Saltstraumen må få sin realisering.
Saltstraumen Museum – organisering og tilknytning – må avklares.
Det stilles midler til disposisjon for formidling av kultur og kulturminner i distriktene.
Helse og sosial:
Transporttjeneste for eldre er fraværende i distriktet. Mange eldre har TT-kort som ikke kan benyttes for at
transporten mangler. Dette gjør det vanskelig å benytte de få tjenestene som tilbys.
Bystruktur og utvikling av kommunedelene:
Saltstraumen har vekst og det må tilrettelegges for at de som ønsker å bosette seg i kommunedelen får gjøre
det.
Saltstraumen skole har igjen elevvekst, og det må tas høyde for at skolen får utvikle seg i takt med dette.
Eldrebølgen når i følge prognosen også Saltstraumen, og Straumbo må utbygges for å ta i mot flere som vil
etterspørre deres tjenester.
Det må bygges utleieboliger for ungdom også i Saltstraumen, og kommunen må stille arealer til disposisjon
til dette. Store kommunale tomter rundt gamle Hellevik skole og gamle Tuv skole må kunne benyttes til dette
formålet.

Det er regulert flere felt rundt Saltstraumen til boliger, men disse er i privat eie og videre utvikling av disse
har ikke skjedd. Tilgang til tomter til de som vil bygge ved Saltstraumen er derfor svært begrenset.
Kommunale tomter som i dag er regulert til offentlige formål må reguleres til boligformål. (gamle
skoletomter).
Det må føres en liberal politikk på spredt boligbygging i grendene utenfor kommunedelsplanen. Mange
områder som i gammelt planverk er avsatt til LNF-områder må revurderes i ny arealdel til kommuneplanen.
Kommunedelsplanen for Saltstraumen må utløse en handlingsplan som også er fundamentert i kommunens
økonomiplan.
Næring:

Kommunen må ta en sterkere styring av reisemålsutviklingen for Saltstraumen.

Votering
Enstemmig vedtatt.

PS 12/8 Stimuli og stinett i Saltstraumen
Saltstraumen kommunedelsutvalgs behandling i møte den 23.04.2012:

Votering
Enstemmig.

Vedtak
1. Turstier på Tursiden, Straumøya og Knaplund tegnes inn på kart.
Kartene lamineres og henges opp ved aktuelle stier.
Det søkes samarbeid med velforeningene etc.
2. Stier som ikke er merket skal merkes.
3. Det legges opp til turstivandring i midten av juni fra Laukeng til Storåsen/Tuvlia og
Sunnan/Evjen.

PS 12/9 Uttalelse, felling av trær langs kommunal vei mot
Saltstraumen Camping.
Saltstraumen kommunedelsutvalgs behandling i møte den 23.04.2012:

Votering
Enstemmig.

Vedtak
Saltstraumen kommunedelsutvalg har ingen innvendinger til at trærne langs den kommunale veien
fjernes mot campingplassen fjernes.

