Møteprotokoll
Utvalg:

Saltstraumen kommunedelsutvalg

Møtested:

Nærmiljøsenteret, Bygg II Saltstraumen

Dato:

26.08.2013

Tidspunkt:

09:00 - 13:30

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

Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Medl. Varamedl. for

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Synnøve Blix

Stilling
Nærmiljøleder i Saltstraumen/utvalgssekretær

Innkalling, saksliste godkjent.
Møteprotokoll fra 13.06.2013 godkjent.

Orientering:
Referat fra møte 25.06.13 i brukerrådet Straumbo.
Bredbåndssøknad – svar på søknad kommer i løpet av uken i flg. IKT-kontoret v/Frode Nilsen.
Velkomstskilt på innfartsveiene til Saltstraumen – ikke mottatt svar på henvendelsen.
Wenche Antonsen etterlyser svar.
Buss-skur i Seivåg
Kjell Ove Andersen viste fram bilder av det nye buss-skuret som er satt opp på dugnad etter at
Seivåg grendeforening fikk tilskudd fra Statens vegvesen, til formålet.
Asfalthull. Kjell Ove Andersen orienterte om rask reparasjon av asfalthull på kommunale veier i
området.

Samordning av bompenger. Odd Willy Hansen refererte kopi av brev fra Nordfjorden lokalutvalg
til Gildeskål kommune av 14.06.13.
Det foreslås å invitere til møte med Nordfjorden lokalutvalg for å belyse saker av felles interesse.
Handlingsplanen til KDP Saltstraumen. (Stedsutvikling).
Odd Willy Hansen og Elisabeth Nilsen informerte fra møte med Samfunnskontoret den 20.08.2013.
STI-mulig. Det legges opp til befaring til stiområder Tuv/Evjen v/Odd Will Hansen.
Første tur går til Storåsen, søndag 1. september. Trygve Snøtun inviteres med.
Oppmøte kl. 14.00 ved Laukengbrua.(Parkering ved barnehagen).
Distriktsmobilsøknaden.
Jonny Sandmo orienterte om at status. Saken er ferdigbehandlet i administrasjonen og er nå sendt til
politisk behandling i Fylkesrådet.
Prosjektet geologiløypa ved Åselistraumen
Elisabeth Nilsen orienterte om at skiltene er ferdig produsert og er klar for oppsetting.
Prosjektet organiserer markering/åpning.
Kommunedelsutvalget blir invitert til åpningen.
Utelatelse av uttalelse/medvirkning fra kommunedelsutvalget i sak som berører utvalgets
område.
Leder Odd Willy Hansen erklærte seg inhabil og forlot møtet under denne meldingen/behandlingen.
Saltstraumen kommunedelsutvalg er orientert om sak 13/1-2013 i Klagenemda – vedrørende
søknad om dispensasjon for deling til fritidsformål fra eiendom gnr. 110 bnr 3 på Valnes.
Saltstraumen kommunedelsutvalg har ingen innvendinger til denne konkrete saken, men mener at
det er uheldig at kommunedelsutvalget ikke ble hørt under saksbehandlingen.
Jfr. vedtektene for kommunedelsutvalg i Bodø kommune § 3 Arbeidsområder. Plansaker og andre
saker som spesielt berører kommunedelsutvalgets område skal sendes til kommunedelsutvalget for
uttalelse/medvirkning tidligst mulig i en utrednings-/arbeidspross
Meldingen sendes kommunaldirektør for tekniske saker.
Innspill til kommuneplanen:
Saltstraumen kommunedelsutvalg mener det er behov for utvidelse av parkeringsplassen på Halsan
ved Valnesvatnet. For å unngå at biler parkerer langs fylkesvei 17 ved stor utfart til friluftsområder
ved Valnesvatnet vinterstid, er det behov for større parkeringsarealer her.
Avtalen om offentlig toalett i Saltstraumen Opplevelsessenter
Saltstraumen kommunedelsutvalg ber om å få tilsendt kopi av avtalen mellom Opplevelsessenteret,
Statens vegvesen og Bodø kommune.

Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 13/26

Underretning om vedtak om opprettelse av Saltstraumen marine verneområde i
Bodø kommune

PS 13/27

Kontaktmøte mellom politisk/administrativ ledelse og kommunedelsutvalgene

PS 13/28

Invitasjon til bygdebegeistring 4. og 5. oktober 2013.

PS 13/29

Referatsaker

RS 13/7

Kommuneplan - framdrift samfunnsdelen Bodø 2030

RS 13/8

Frivillighetspolitikk - nasjonal frivillighetsstrategi

Bodø, 30. august 2013
Odd Willy Hansen
leder
Synnøve Blix
sekretær

PS 13/26 Underretning om vedtak om opprettelse av Saltstraumen
marine verneområde i Bodø kommune
Forslag til vedtak
Tatt til orientering.

Saltstraumen kommunedelsutvalgs behandling i møte den 26.08.2013:

Vedtak
Vedtaket om opprettelse av Saltstraumen marine verneområde er tatt til etterretning.
Saltstraumen kommunedelsutvalg ber om å bli orientert i den videre prosess i forhold til utarbeiding
av forvaltningsplan.
SKDU og referansegruppa ønsker å delta i arbeidet med utarbeidelsen av forvaltningsplanen.
Saltstraumen kommunedelsutvalg anmoder samfunnskontoret til å ta initiativ til møte med
Miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Nordland for å sikre framdriften i arbeidet.

PS 13/27 Kontaktmøte mellom politisk/administrativ ledelse og
kommunedelsutvalgene
Saltstraumen kommunedelsutvalgs behandling i møte den 26.08.2013:

Vedtak
Saltstraumen kommunedelsutvalg spiller inn følgende tema til kontaktmøtet med
politisk/administrativ ledelse den 11.10.2013:
Leder orienterer om saker det har vært jobbet med i løpet av året.
 Vann til Gillesvåg og Seines foreslås satt opp i budsjett for 2014
 Fritidslokaler til Saltstraumen Fritidssenter, hvor står saken?
 Kunstgressbanen i Saltstraumen ønskes satt opp i budsjett for 2014.

Følgende møter på møtet:
Leder Odd Willy Hansen, Nestleder Ann-Heidi Seines, Medlem Kjell Ove Andersen og Wenche
Antonsen.

PS 13/28 Invitasjon til bygdebegeistring 4. og 5. oktober 2013.
Saltstraumen kommunedelsutvalgs behandling i møte den 26.08.2013:

Vedtak
Fra Saltstraumen kommunedelsutvalg deltar følgende:
Odd-Willy Hansen
Ann-Heidi Seines
Wenche Antonsen
Elisabeth Nilsen
Jonny Sandmo
Tommy Johnsen
Synnøve Blix.
Nærmiljøleder melder på 7 deltakerne til begeistringsseminaret.
Kursavgiften kr. 500,- pr. deltaker, dekkes av Saltstraumen nærmiljøkontorets budsjett.

PS 13/29 Referatsaker
Saltstraumen kommunedelsutvalgs behandling i møte den 26.08.2013:
RS 13/7 Kommuneplan - framdrift samfunnsdelen Bodø 2030
RS 13/8 Frivillighetspolitikk - nasjonal frivillighetsstrategi

Vedtak
Tatt til orientering.

