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Prosjektleder, boligkontoret
Nærmiljøleder og sekretær for utvalget

Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 12.3. 2012. Innkallingen ble godkjent
etter at et medlem hadde bemerket at den skriftlige innkallingen denne gang kom noe sent.
Sakslisten ble godkjent med følgende ekstrasaker:
12/16 Vestvatn alpinanlegg
12/17 Rydding langs fylkesveien mellom Støvset og Breivik.
Protokoll fra møte 12.3.12 ble enstemmig vedtatt.

Omdelt:
En e-post datert 16.4.12 fra Sven-Åke Hagen. E-posten handlet om sakene 12/11 og 12/13 fra møte
12.3.12 i kommunedelsutvalget.

Orientering:
Prosjektleder Daniel Wie Sandbakk orienterte om boligpolitisk handlingsplan. Et hefte om
boligpolitikk i Bodø kommune ble delt ut. Kommunedelsutvalgene blir senere invitert til å være
med på å kartlegge hva som det er behov for å gjennomføre for å få til en boligbygging tilpasset
behovene i de enkelte utkantene av Bodø.

Inger N. Øien orienterte fra en samling hun hadde deltatt i på Knaplund om Inn på tunet. Eirin
Bjune driver et slikt tilbud på Ljønes der hun blant annet tar imot senil demente fra Furumoen
sykehjem. De besøkende blir tilbudt ulike aktiviteter så som matlaging, fjøsbesøk mm. Hver gruppe
består av 4 personer. Hun har til nå hatt besøk av 7 grupper.

Siden sist:
Lederen orienterte om at ungdomsklubben på Smånesan er åpnet. Ungdommene synes å trives
meget godt i disse lokalene. Leiligheten over ungdomsklubben er under innredning og flere har
meldt seg interessert i å få leie der.
Slukkingen av veilys der det bor færre enn to fastboende ble diskutert også i dette møtet. Utvalget
mente at dette administrativt fattede vedtaket fra 2006 burde oppheves. Alternativt kan det være en
ide at de det gjelder gis muligheten til å dekke strømutgiftene selv.
Skjerstad bygningsstiftelse har ved brev datert 29.3.12 bedt om at kommunedelsutvalget velger
leder og nestleder i stiftelsen. Skjerstad KDU slutter seg til innstillingen fra styret og velger Unn
Inger Hagene som styreleder og Ivar Andreassen som nestleder. Videre velges Caroline Kristensen
som ny vararepresentant fra leieboerne i stedet for Anja Drews.
Kulturkvelden i Misvær ble diskutert. Saken tas opp igjen i et senere møte. Innen den tid sendes det
ut et høringsskriv til berørte parter, skoler samt berørte lag og foreninger.

Annet:
Det ble gjennomført en befaring på Misvær skole. Rektor viste rundt og orienterte om de
endringene som var gjort etter at ungdomsklubben hadde flyttet ut. Misvær barnehage har
midlertidig flyttet til skolen/samfunnshuset. De holder blant annet til i restauranten på
samfunnshuset. Barnehagestyrer Eva Jakobsen berømmet den velvilje og smidighet som skolen
hadde vist i sakens anledning, og barnehagen følte seg svært velkommen i det nye
“oppvekstsenteret”.

Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 12/14

Midlertidig stenging av Misvær barnehage.

PS 12/15

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

RS

Referatsaker

Bodø, 24. april 2012
Ivar Andreassen
leder
Gotfred Jensen
sekretær

PS 12/14 Midlertidig stenging av Misvær barnehage.
Skjerstad kommunedelsutvalgs behandling i møte den 23.04.2012:

Forslag
Skjerstad kommunedelsutvalg ber om at Bodø kommune lager en utredning med sikte på å få
etablert et oppvekstsenter ved Misvær skole. I forkant oppfordres brukerne til å komme med et
forslag.

Votering
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

PS 12/15 Vedtak om utlegging av Kommunal planstrategi til offentlig
gjennomsyn- Langsiktige utfordringer og planbehov i valgperioden
Forslag til vedtak
1. Komiteen vedtar vedlagte utfordringsdokument som tilfredsstillende for utlegging til
offentlig gjennomsyn.

Skjerstad kommunedelsutvalgs behandling i møte den 23.04.2012:

Forslag
Skjerstad kommunedelsutvalg viser til sak om utlegging av kommunal planstrategi til offentlig
ettersyn. I den anledning kommer kommunedelsutvalget med følgende innspill:
- Det bes om at landbrukskontoret må med i prosjektgruppen.
- Prosjekt Skjerstad må også tas inn i planstrategien.
- Det samme gjelder Kulturveien Rv812.
- I planen fokuseres det for mye på byen og for lite på landdistriktene. Skjerstad KDU er av
den oppfatning at vår kommunedel har noe å bidra med både når det gjelder framtidig
boligbygging og annen arealutbygging.
- Kommunen må sørge for at skoler, barnehager, bibliotek og bedrifter som det er investert i,
får et befolkningsgrunnlag som er stort nok til at disse samfunnsinstitusjonene kan bestå.
- Landdistriktene kan etter kommunedelsutvalgets mening også ta imot flyktninger.

Votering
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

PS 12/16 Vestvatn alpinanlegg.
Skjerstad kommunedelsutvalgs behandling i møte den 23.04.2012:
Flere e-poster og brev ble delt ut eller referert. Dette gjelder:
- Brev datert 20.4.12 fra Misvær idrettslag v/Ken Ludvigsen: Vestvatn alpinanlegg –
utbygging eller nedleggelse.
- Epost datert 23.4.12 fra Sigvald Høgseth med svar samme dato fra Trond Haubakk.
- Fem eposter mottatt 23.4.12 fra Misvær idrettslag v/Ken Ludvigsen.

Forslag
Skjerstad kommunedelsutvalg viser til folkemøtet i Vestvatn høsten 2011 og de garantiene de
politiske partiene i Bodø der ga angående alpinanleggets framtid. Kommunedelsutvalget er alvorlig
bekymret for at det ennå ikke foreligger noen avklaring mellom grunneierne og Misvær idrettslag
om bruken av anleggene. Vi ser det derfor som avgjørende at bystyret gjennomfører nødvendige
vedtak i saken. De nødvendige vedtak kan etter kommunedelsutvalgets syn i ytterste konsekvens
også omfatte ekspropriasjon av nødvendig grunn.

Votering
Det ble først stemt over forslaget minus ordet “ekspropriasjon” i siste linje.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Dernest ble det stemt over om ordet “ekspropriasjon” skulle være med i vedtaket.
Det ble, med 5 mot 1 stemmer, vedtatt at ovennevnte ord skulle være med i vedtaket.

PS 12/17 Rydding langs fylkesveien mellom Støvset og Breivik.
Skjerstad kommunedelsutvalgs behandling i møte den 23.04.2012:

Forslag
Inger N. Øien foreslo følgende:
Skjerstad kommunedelsutvalg foreslår at det gjennomføres en nødvendig rydding av skog og kratt
langs fylkesveien mellom Støvset og Breivik. Dette for å forbedre sikten i den hensikt å redusere
elgpåkjørslene. Ryddingen bør skje på en annen måte enn hva som har vært vanlig; skogen og
krattet bør fjernes helt fra området langs veien.

Votering
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
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