Møteprotokoll
Utvalg:

Saltstraumen kommunedelsutvalg

Møtested:

Nærmiljøsenteret - Bygg II. Saltstraumen

Dato:

14.10.2013

Tidspunkt:

09:00 – 15:30

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
Aviâja Kleist
Trygve Snøtun

Stilling
Nærmiljøeder/Utvalgssekretær
Aktivitetsleder, Kulturkontoret
Prosjektleder, Salten Friluftsråd

Innkalling og saksliste godkjent.
Møteprotokoll fra 26.08.13 ble godkjent.
Aktivitetsleder Aviâja Kleist fra Ok-avd, Kulturkontoret, seksjon for idrett/friluft/nærmiljø var
invitert til møte for å orientere om status i arbeid med kyststien og andre tiltak i friluftsområder og
statlig sikrede friluftsområder. Til de statlige sikrede friluftsområdene er søknadsfristen 15. januar
og her er det 50% finansiering. Her er dugnad også en egenandel.
Det er krav om forvaltningsplan i forhold til søknad. Det ble stilt spørsmål om Staten kan ha et
større ansvar i Saltstraumen? Det vurderes skogning – fra brua til hotellet. Bruk av frivillige.
Innspill fra kommunedelsutvalget på at BOPRO kan brukes til slike oppdrag.
Aviâja Kleist er invitert til neste møte for oppfølging.

Ettersendt:
PS 13/34 Bodø kommunes trafikksikkerhetsplan.

Orientering/Meldinger:
Gang/Sykkelveg Skålbones til Saltstraumen:
Tilbakemelding fra samferdselssjef av 09.2013. Transportplan Nordland.
Uttalelse til Transportplan Nordland sendt de politiske partier på Nordland Fylkesting den 12.09.13,
fra Saltstraumen kommunedelsutvalg.
Uttalelse til Fylkesrådet som innspill til Transportplan Nordland sendt den 12. sept.2013, fra Godøy
velforening.
Uttalelser fra forrige møte i kommunedelsutvalget:
Utelatelse av uttalelse/medvirkning fra Saltstraumen kommunedelsutvalg i sak som berører
utvalgets område.
Etterspurt stengte toaletter i Saltstraumen opplevelsessenter. Og bedt om å få tilsendt kopi av avtale.
Veikrysset Ripnesveien/Fylkesvei 17,
Melding mottatt fra beboer om trafikkfarlig veikryss, Ripnesveien - Fv 17. Behov for rydding av
kratt og skog. Meldingen oversendt Knut Johansen i Statens vegvesen 23. september.
Dobbelt-betaling bompenger
Referat fra møte 23.09.13 på Godøy grendehus vedr. dobbelt-betaling av bompenger Fv 17 og
Tverlandsbrua.
Saltstraumen marine verneområde – (epost melding 11.09.13).
Fylkesmannen i Nordland vil starte kartleggingen så raskt som de får oppdrag og midler fra
Miljødirektoratet til dette. Det sammen gjelder utarbeidelse av en forvaltningsplan.
Branntomten på Knaplund.
Statusmelding fra Tor Åseng av 12.09.2013.
Kontaktmøtet 11. oktober 2013.
Orientert fra møtet.
Oppfølging:
Wenche Antonsen følger opp nye lokaler til Saltstraumen Fritidssenter og nytt kunstgress til
fotballbanen i Saltstraumen.
Wenche Antonsen og Ann-Heidi Seines følger opp vann til Seines.
Kjell Ove Andersen følger opp Veipakke Salten i forhold til dobbel bompengeavgift.
Trafikksikkerhetsmidler:
Det er søkt trafikksikkerhetsmidler til fornying av bilbarnestoler m.m. kr. 15.000,-, søkt 30.09.2013.
Frist 1.10.2013.
En søknad om trafikksikkerhetsmidler er søk i samarbeid med arealplanlegger Trond Åmo Byplan
og Saltstraumen skole på kr 60.000,- til:
Søknad til delprosjekt til å utrede forhold som kan bidra til å øke trafikksikkerheten i og rundt
Saltstraumen nærmiljøsenter.
Strategisk samfunnsdel – Bodø 2030, Vedtak om utlegging for offentlig ettersyn.
RS 13/24 i Komite for levekår den 17.10.13.
Saken kommer på høring.

TV-aksjon 20. oktober.
Anmodning til kommunedelsutvalget om å stille som bøssebærere.
Regulering av sentrum.
Nytt i saken? Odd Willy kontakter byplansjefen.
Byjubileet 2016.

Annet:
Leder for Stiftelsen Saltstraumen museum, Elisabeth Nilsen inviterte kommunedelsutvalget til
museets nye utstilling, kvinnehistorien på stedet.
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Bodø, 25. oktober 2013
Odd Willy Hansen
leder
Synnøve Blix
Nærmiljøleder/utvalgssekretær

PS 13/30 Tilsagn midler til merking og skilting, framdrift
Saltstraumen kommunedelsutvalgs behandling i møte den 14.10.2013:
Tilsagn midler til merking og skilting. Salten Friluftsråd har orientert kommunedelsutvalget at de
er tildelt kr. 67.500,- til skilting og rydding av 3 stier på Tuv/Evjen i Saltstraumen.
Trygve Snøtun orienterte om at det planlegges lages et nærturkart.
Det er et mål å få ferdig turstinett på Tuv i år.
Når det gjelder materialkostnader kontaktes Trygve Snøtun.
To ildsjeler fra Saltstraumen, Gunnar Lund og Fritz Evjen har deltatt på kurs i merking denne
høsten. GPS merking er sendt Trygve Snøtun fra Gunnar Lund.
Saltstraumen skoles praksiselever er invitert med i det arbeidet med turstiene.
Det lages skjema for dugnadstimer.

Vedtak
Gunnar Lund, Tommy Johnsen og Fritz Evjen oppnevnes om prosjektgruppe for prosjektet skilting
og rydding av 3 stier på Tuv/Evjen. Tuv velforening inviteres med i gruppa. Prosjektet igangsettes.

PS 13/31 Uttalelse: Høringsutkast plan for idrett og friluftsliv 2014 2017
Saltstraumen kommunedelsutvalgs behandling i møte den 14.10.2013:
Høringsutkast plan for idrett og friluftsliv 2014 – 2017 gjennomgått i møtet. Flere innspill til planen
ønskes fra kommunedelsutvalget. Innspillene sendes skriftlig, i etterkant av møtet, innen fristen
29.10.2013 til seksjonsleder Lars Bang, kulturkontoret, v/idrett/friluft/nærmiljø.

Vedtak
Leder utarbeider liste med innspill ut fra gjennomgangen, innen fristen 29.10.2013.

PS 13/32 Offentlig høring av planprogram - Kommunedelplan Klima
og energi
Saltstraumen kommunedelsutvalgs behandling i møte den 14.10.2013:

Vedtak
Ingen innspill til planen.
Planen tatt til orientering.

PS 13/33 Oppsummering og eventuell oppfølging av
bygdebegeistringsseminar
Saltstraumen kommunedelsutvalgs behandling i møte den 14.10.2013:

Vedtak
Oppsummering fra seminaret tas til etterretning, og det jobbes videre med konkrete tiltak til
oppfølging.

PS 13/34 Bodø kommunes trafikksikkerhetsplan 2014 - 2017
Forslag til innstilling
Bodø bystyre godkjenner Bodø kommunes trafikksikkerhetsplan 2014 – 2017.

Saltstraumen kommunedelsutvalgs behandling i møte den 14.10.2013:

Vedtak
Saltstraumen kommunedelsutvalg registrerer at Bodø kommunes trafikksikkerhetsplan ikke
omfatter distriktene med konkrete tiltak.
Saltstraumen kommunedelsutvalg forutsetter at de konkrete trafikksikkerhetstiltakene som ble spilt
inn til kommunedelplan for Saltstraumen følges opp i handlingsplanen, og trafikksikkerhetsplan for
Bodø kommune 2014 – 2017.

