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Ekstra sak:
PS 12/5 Offentlig ettersyn – Steinbruddet på Løding, Tverlandet
Permisjon:
Leder Knut-Ole Nordlie fra kl. 15.00.
Medlem Evy Jeremiassen ledet møtet fra kl. 15.00 – 16.00. Fra sak PS 12/2.
Tverlandet kommunedelplan.
Representantene fra byplankontoret Gunnhildur Gunnarsdottir og Nina Sandvik orienterte om:
Hva er en kommunedelplan? Og presenterte skisse til planprogram. Samt orienterte om eventuelle
KU kartlegginger og videre plan for utarbeiding av planforslag til plankart og bestemmelser.
Tema som ble gjennomgått i møtet var:
Bakgrunn og rammebetingelser
Planavgrensning
Sentrale problemstillinger
Utredningsbehov
Planprosess og medvirkning.

Medlemmene av Tverlandet kommunedelsutvalg stilte spørsmål og gav innspill til temaene som ble
gjennomgått.
Grunnlagsmateriale fra tidligere prosesser og kafe-dialoger arrangert av kommunedelsutvalget
oversendes plankontoret som input til planprogrammet og videre prosess.
Kommunedelsutvalget kan bistå i kvalitetssikring av adresseliste i forkant av utsendelse av forslag
til planprogram.
Sentrale problemstillinger ble bl.a. supplert med et eget punkt om landbruksnæringas premisser.
Forslag om å vurdere utvidelse av planområdet mot Ersvika for å få med framtidig fortau. Evt. også
se kobling mot Sjunkhatten, barnas nasjonalpark.
Kommunedelsutvalget ønsker å bidra med gjennomføring av ideverskted / SWOT-analyse på
folkemøtet. Rollefordeling i møtet og innhold vil avklares nærmere i dialog mellom byplan og
bydelsutvalget.
Folkemøte blir den 19. april 2012 kl. 18.30 på Tverlandet samfunnshus.
Tema Tverlandet kommunedelplan, høring av forslag til planprogram.
Godkjenning av innkalling og saksliste.
Møteprotokoll fra 15.12.2011, godkjent.

Spørsmål:
Medlem Marit Jakobsen etterlyste natteravnsordning på Tverlandet?
I møtet ble det bestemt at det skulle sendes en henvendelse til FAU v/Tverlandet skole og
etterspørre om en natteravnsordning på Tverlandet kan etableres gjennom FAU og eventuelt i
samarbeid med Røde kors?

Annet:
Medlem Evy Jeremiassen oppnevnes som kontaktperson til Tverlandsmarkas venner fra Tverlandet
kommundelsutvalg.

Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 12/1

Tverlandet kommunedelsutvalg - årsmelding 2011

PS 12/2

Innspill på tema til diskusjon

PS 12/3

Forslag til budsjett for Tverlandet kommunedelsutvalg

PS 12/4

Referatsaker

RS 12/1

Detaljregulering for Sjøhaugen, Godøynes – Fastsetting av planprogram

RS 12/2

Endring av kommuneplanens arealdel § 2.3.2 "Størrelse og lokalisering for
fritidsboliger"

RS 12/3

Avslag på søknad om tilskudd

PS 12/5

Offentlig ettersyn - Steinbruddet på Løding, Tverlandet
Bodø, 27. januar 2012
Knut-Ole Nordlie
leder
Synnøve Blix
sekretær

PS 12/1 Tverlandet kommunedelsutvalg - årsmelding 2011
Tverlandet kommunedelsutvalgs behandling i møte den 24.01.2012:

Forslag
Årsmeldingen vedtas med endringer.

Votering
Enstemmig.

Vedtak
Årsmelding med endinger:

Tverlandet kommunedelsutvalg - Årsmelding 2011
Tverlandet lokalutvalg har følgende sammensetning fram til valg av nytt kommunedelsutvalg:
Evy Jeremiassen, leder
Roald Danielsen, nestleder
Jan Ivar Vorren, medlem
Kirsten Limstrand, medlem
Bodil Helmersen, medlem
Knut-Ole Nordlie, medlem
Agnar Nikolaisen, medlem.
Etter valget 11. og 12. september og konstituerende møte fikk Tverlandet kommunedelsutvalg
følgende sammensetning:
Knut-Ole Nordlie, leder
Kristin Sandstrak, nestleder
Evy Jeremiassen, medlem
Torgeir Horn, medlem
Kirsten Limstrand, medlem
Marit Jakobsen, medlem
Bodil Helmersen, medlem
Tverlandet lokalutvalg forberedte kandidatlisten og organiserte valg av nytt Tverlandet
kommunedelsutvalg på valgdagene 11. og 12. september. 456 personer stemte ved
kommunedelsutvalg i Krets 50 Løding.
Det nye Tverlandet kommunedelsutvalg har foreslått kandidater til innkvarteringsnemnd Godøynes
2011 – 2015.
Statistikk
 9 lokalutvalgsmøter. Behandlet i alt 32 saker
 Kommunedelsutvalget har fast åpent kontor hver onsdag kveld på møterommet i
Samfunnshuset.
Øvrige møter:
Kafedialog med temamøter på: Næringsvirksomhet. Tverlandsmarkas venner. Skolestruktur.

Tverlandet kommunedelsutvalg deltok på årlig møte med politisk og administrativ ledelse sammen
med øvrige kommunedelsutvalg.
Gjester i lokalutvalget:
 Representant fra Nordland Helikopter A/S, orientert om planer for virksomheten.
 Dagfinn Krogh m/flere, Grunnskolekontoret.
Skolestrukturen på Tverlandet – orientering og framdrift.
 Leder av brukerrådet ved Tverlandet Bo- og servicesenter, Jan Kåre Moen.
 Tverlandet Mottak v/leder Tone Hilde Birkelund og påtroppende leder Are Andreassen.
 Jarl Helge Hansen fra Bodømarkas venner.
 Geir Steinar Hansen fra Byplankontoret. (Orientert om forenkelt hovedplan Tverlandet
holdeplass på Nordlandsbanen, utarbeidet av Jernbaneverket Utbygging, av 22.12.2010).
 Kirsten Hasvoll og Arild Nohr, Tverlandet togstopp – status og videre oppfølging.
Opplæring:
Kirsten Limstrand deltok på Partnerskapskonferansen, Mangfoldige Salten, 21.10.11.
Uttalelse diverse reguleringsplaner og annet planarbeid:
Kommunedelsutvalg i Bodø kommune – status og vurdering
Kor vi møtes.
Felling av kråker.
Framtidig skolestruktur i området Løding/Tverlandet.
Høringsuttalelse til Konseptvalgutredningen (KVU) for Rv 80 Løding – Bodø sentrum.
Massedeponi og ulovlig deponering.
Innspill til rådmannens budsjettforslag.
Vedtatt budsjett for skolestruktur Tverlandet / Løding.
Utvalget har selv tatt opp:
 Trafikksikkerhet i Kringla.


Stinettet i Tverlandsmarka
Tverlandet lokalutvalg ble innvilget tilskudd på kr. 60.000 til videreutvikling av universelt
utformede stier og turveger på Tverlandet fra Nordland Fylkeskommune, folkehelse.
Søknad om trafikksikring av turveg Rv 80 ved Naurstadhøgda ble avslått av Nordland
Fylkes Trafikksikkerhetsutvalg.
Tverlandet lokalutvalg tok initiativ til at Tverlandsmarkas venners interimsstyre ble valgt
18.05.2011.
Min Stimuli søknaden for 2011 ble avslått, søknaden er videreført til 2012.



Tverlandet lokalutvalg har vært i møte med Statens vegvesen og forslag til skisse
elveparksti langs Storelva er skissert for videre arbeid.



Vedlikehold av kommunal vei til Tverlandet skole.

Deltakelse i arrangement:
Arrangert juletrefest på Samfunnshuset.
Sammen med Tverlandet Mottak organisert nyttårsmarkeringen med fakkeltog, tale og
rakettoppskyting på Tverlandet.
Vurdering av framtidig drift
Konkret plan om idédugnader, identitetsbygging, stedsutvikling.

Medvirkning i arbeidet med ny kommunedelsplan for Tverlandet.
Budsjett
Tverlandet lokalutvalgs budsjett for 2011 var på kr.124.400.
Leder Knut-Ole Nordlie har ordet:
Tverlandet kommunedelsutvalg (TKU) har gjennom 2011 jobbet godt, og tidligere leder Evy
Jeremiassen har vært en dyktig leder. Tusen takk til henne for denne jobben, og heldigvis har vi
henne med videre.
Vi har brukt onsdagsmøtene på møterommet (kl.19-20) godt. Både til å møte de som hadde saker,
men også jobbet med egne saker.
Vi har etter valget fått nye medlemmer, og vi jobber nå med å bli samkjørt samt fordele oppgaver.
I 2011 fortsatte vi arbeidet etter kafe-dialogen som vi startet i 2010. Prosessen rundt ny skole på
Tverlandet vil også i 2012 fortsette med stort fokus, for å få mer forståelse fra våre politikere for
Tverlandet sin skolesituasjon. Jeg er også optimistisk for togstoppen, da det jobbes på
departementsnivå med å få dette inn i budsjettet for 2013. Vi vil i år starte jobben med ny
kommunedelsplan, og ser fram til denne prosessen som vil gi mange Tverlandet mange svar på
framtiden.

PS 12/2 Innspill på tema til diskusjon
Tverlandet kommunedelsutvalgs behandling i møte den 24.01.2012:

Forslag
Punkt 1. Innspillet tas med videre til arbeidet med kommunedelplanen.
Punkt 2. Torgeir Horn oppneves som kontaktperson mellom Tverlandet kommunedelsutvalg og
velforeninger.
Punkt 3. Evy Jeremiassen presenterer ideen for Tverlandsmarkas venner og gir tilbakemelding.

Votering
Enstemmig.

Vedtak
Punkt 1. Innspillet tas med videre til arbeidet med kommunedelplanen.
Punkt 2. Torgeir Horn oppneves som kontaktperson mellom Tverlandet kommunedelsutvalg og
velforeninger.
Punkt 3. Evy Jeremiassen presenterer ideen for Tverlandsmarkas venner og gir tilbakemelding.

PS 12/3 Forslag til budsjett for Tverlandet kommunedelsutvalg
Tverlandet kommunedelsutvalgs behandling i møte den 24.01.2012:

Vedtak
Forslag tatt til etterretning.

PS 12/4 Referatsaker
RS 12/1 Detaljregulering for Sjøhaugen, Godøynes – Fastsetting av planprogram

Tverlandet kommunedelsutvalgs behandling i møte den 24.01.2012:
Bodil Helmersen erklærte seg inhabil og forlot møtet i denne saken.

Vedtak
Tas til orientering.
RS 12/2 Endring av kommuneplanens arealdel § 2.3.2 "Størrelse og lokalisering for
fritidsboliger"

Tverlandet kommunedelsutvalgs behandling i møte den 24.01.2012:

Vedtak
Tas til orientering.
RS 12/3 Avslag på søknad om tilskudd

Tverlandet kommunedelsutvalgs behandling i møte den 24.01.2012:

Vedtak
Tas til orientering.

PS 12/5 Offentlig ettersyn - Steinbruddet på Løding, Tverlandet
Tverlandet kommunedelsutvalgs behandling i møte den 24.01.2012:

Vedtak
Med høringsfrist 2.03.2012 får Knut-Ole Nordlie og Evy Jeremiassen mandat til å utarbeide
eventuell uttalelse fra Tverlandet kommunedelsutvalg. Uttalelsen legges fram i neste
kommunedelsutvalgsmøte som er 6.03.2012.

