Møteinnkalling

Utvalg:

Kjerringøy kommunedelsutvalg

Møtested:

Zahlfjøsen,

Dato:

10.01.2013
19:30

Tidspunkt:

Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Kjerringøy kommunedelsutvalg,
Rita Hustad telefon 97591553, e-post: rita.hustad@bodo.kommune.no så tidlig at vararepresentant
kan innkalles med rimelig varsel.
Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling.

Dagsorden
Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra 6.12.2012.
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Rita Hustad
sekretær

Saksframlegg
Dato

Løpenr

04.01.2013

599/2013

Arkivsaksnr

Arkiv

2012/7966

Kjerringøy nærmiljøkontor

Saksnummer Utvalg

Møtedato

13/1

10.01.2013

Kjerringøy kommunedelsutvalg

Driftsoverføring av Kjerringøy nærmiljøkontor.
Sammendrag
Viser til Bystyrets PS 12/213. Økonomiplan 2013 -2016 – Årsbudsjett 2013.

Saksopplysninger
Bystyrets vedtak:
7) Driftsoverføring av Kjerringøy nærmiljøkontor
Bystyret ber rådmannen overføre årsverket lokalisert til rådhuset. Nærmiljøkontoret legges ned.
Leieavtalen med
Zahlfjøsen videreføres. Politisk sekretariat leverer sekretærtjenester til lokalutvalget. Rådmannen
bes også å vurdere alternativ organiserings av Skjerstad nærmiljøkontor og Saltstraumen
nærmiljøkontor, og gis fullmakt til å gjennomføre ev. endringer.
Viser til vedlegg: Innspill fra lokalutvalget til formannskapet.

Saksbehandler: Rita Hustad
Vedlegg: Bodø kommunes nærmiljøpolitikk
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Til gruppelederne i Bodø kommune

Bodø kommunes nærmiljøpolitikk
Det er med undring vi i Kjerringøy kommunedelsutvalg registrerer at opposisjonen foreslår å
flytte nærmiljøleder fra Kjerringøy til rådhuset i Bodø. Lokaldemokrati med nærmiljøkontor
og kommunedelsutvalg har vært en ordning som har eksistert i over 20 år. Det har vært
tverretatlig og tverrpolitisk enighet om at dette har vært en vellykket ordning, såpass vellykket
at dette har blitt en modell for andre områder av kommunen og ikke minst i nye deler av
kommunen, Skjerstad.

Eventuelle besparelser.
Ved å legge ned nærmiljøkontoret og flytte nærmiljølederen til rådhuset vil en neppe oppnå
besparelser, etter som den største budsjettposten er lønn til nærmiljøleder. Dessuten har
bibliotekaren sitt kontorsted på nærmiljøkontoret, noe som medfører at en må opprettholde
data og telekommunikasjon som før. Utgifter til strøm vil heller ikke bli vesentlig redusert.
Man har heller ikke tatt inn over seg at nærmiljøleder sammen med kommunedelsutvalget, er
en viktig tilrettelegger for ulike etater i kommunen. Dette er oppgaver som de samme etatene
ville måtte løse selv med et langt større ressursbehov enn om man løser disse lokalt.
Kjerringøy Nærmiljøkontor
Nærmiljøkontoret er i dag tilknyttet kommunens intranett med fiberoptisk bredbåndslinje. Det
er derfor fullt mulig for nærmiljølederen også å kunne jobbe med oppdrag for rådhuset. Vi
mener derfor at det er langt mer fornuftig å flytte arbeidsoppgavene med saksbehandling til
Kjerringøy enn å flytte nærmiljølederen til rådhuset. Dermed vil kommunedelsutvalget og
lokalbefolkning fortsatt ha en kommunikasjonskanal til kommunens administrasjon og
politikere.
Kjerringøy lokalsamfunn
Foran hvert valg, enten stortingsvalg eller kommune- og fylkestingsvalg, blir de politiske
partiene invitert til å komme på folkemøte på Kjerringøy. Dette for at vi skal bli kjent med
hva de enkelte partienes politikk har å bety for Kjerringøy og for at politikerne skal få bli
kjent med hva innbyggerne her er opptatt av. På folkemøtet i september 2011 var det unison
støtte for det arbeidet som gjøres av Kjerringøy kommunedelsutvalg. Det er derfor vanskelig å
forstå hva som gjør at en politisk oppnevnt komité foreslår å flytte nærmiljølederen til
rådhuset da det ikke medfører endringer for kommunens økonomi. Er dette i realiteten en
endring i Bodø kommunes nærmiljøpolitikk?
I 2000 fikk Kjerringøy EU’s pris for bygdeutvikling. Dette hadde ikke vært mulig uten støtte
fra kommunens administrasjon og politikere. Vi håper med dette at politisk ledelse går en
runde til og vurderer konsekvensene en inndragning av nærmiljøleder vil få for bydelsutvalget
på Kjerringøy opp med de negative følgene, selvfølgelig lokalt, men ikke minst for både Bodø
kommunes administrasjon og politikere.
Kjerringøy 7/12 2012

Geir Eide
Bydelsutvalgsleder
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Notat til oppfølging
Byplankontoret

Dato: ........................................................ 17.12.2012
Saksbehandler: .............................. Kjetil Christensen
Telefon direkte: ....................................... 75 55 53 53
Deres ref.: .................................................................
Løpenr.: .................................................. 73920/2012
Saksnr./vår ref.: ......................................... 2012/6603
Arkivkode: ............................................................141

Kommunaldirektører,
ledere, fagpersoner og
kommunale utvalg.

Varsel om oppstart av arbeid med kommuneplan og offentlig
ettersyn av forslag til planprogram
Bodø kommune har igangsatt arbeid med revisjon av kommuneplanen, både arealdelen og
utarbeiding av ny samfunnsdel, og legger samtidig ut forslag til planprogram til offentlig ettersyn.
Forslag til planprogram er i sin helhet lagt ut på kommunens hjemmeside;
www.bodo.kommune.no/arealplaner.
Høringsuttalelser
Innspill til kommuneplanen og merknader til planprogrammet kan sendes som svar på dette notatet.
Frist for innspill til planprogrammet er den 28.01.13, og frist for innspill til arealdelen av
kommuneplanen er den 01.03.13.
Kontaktpersoner
Arealdelen; Kjetil Christensen v/byplankontoret, tilf: 75 55 53 52, e-post;
kjetil.christensen@bodo.kommune.no.
Samfunnsdelen: Tom Solli v/samfunnskontoret, tlf: 75 55 51 13, tom.solli@bodo.kommune.no.
Med hilsen
Annelise Bolland
Byplansjef
Kjetil Christensen
Planlegger
Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.
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Saksframlegg
Dato

Løpenr

17.12.2012

74024/2012

Arkivsaksnr

Arkiv

2012/8699

Kjerringøy nærmiljøkontor

Saksnummer Utvalg

Møtedato

13/3

10.01.2013

Kjerringøy kommunedelsutvalg

Høringsforslag til vedtekter for Bodø kommunes jordfond.
Sammendrag
E-post mottatt 14.12.2013 fra landbrukskontoret vedrørende høringsforslag til vedtekter i Bodø kommunes
jordfornd.
I forbindelse med etablering av et jordfond i Bodø kommune, har landbrukskontoret utarbeidet
et foreløpig forslag for vedtekter til Bodø kommunes jordfond.
Til dette høringsforslaget trenger landbrukskontoret innspill/tilbakemeldinger. Ny høringsfrist er satt til
11.januar 2013. Saken skal fremmes politisk mot slutten av januar.

Saksopplysninger
Høringsforslag til
Vedtekter for Bodø kommunes jordfond
Vedtatt av Bodø bystyre …./…. 2013
§ 1: Hjemmel og kapital
Bodø kommunes jordfond opprettes januar 2013, og har en startkapital på kr…….,- .
Til jordfondet skal overføres særskilte midler pr. da/m2 der produktiv landbruksjord går tapt på grunn av
utbygging/omdisponering i hele Bodø kommune.
Enhetssatser for landbruksjord blir revidert hvert 2. år, og vedtas av fondsstyret etter rådføring fra NILF og
ILP ( Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning/Institutt for landbruksplanlegging ).
Fondskapitalen skal holdes atskilt fra kommunens øvrige midler og forrentes på den for
jordfondets gunstigste måte.
§ 2: Formål – Bruken av jordfondet
Fondet skal primært nyttes til;


Nydyrking, som planering, rydding av stein samt tiltak for å bedre arrondering og driftsforhold.



Grøfting og fornying av eksisterende grøftesystem.
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Kjøp av tilleggsjord.



Miljøtiltak knytt til biologisk mangfold, landskapsverdier, kulturminner og friluftsliv i område der
det blir drevet jordbruk.



Etablering av adkomstveier til nydyrkingsland.



Kjøp av tilleggsareal.

Tilskott kan årlig gis av fondet etter søknad til styrking av landbruksnæringen i Bodø og skal primært ytes til
aktive jordbrukere for nydyrking og grøftetiltak. Det kan også gis tilskudd til etablering av adkomstveger til
nydyrkingsland der dette er nødvendig. Tilskudd kan også gis til kjøp av grunn for landbruksproduksjon.
Frist for gjennomføring av tiltak etter at tilskudd er gitt, settes til 3 år, med mulighet for 1 års forlenging etter
søknad.
Det settes en grense for utbetalinger fra fondet inntil størrelsen av fondet er kommet over et minimumsbeløp
som fondsstyret vedtar.
§ 3: Regnskap
Det skal føres regnskap for Jordfondet i henhold til gjeldende forskrifter for kommunen.
§4: Fondsstyret
Komité for plan, næring og miljø er fondsstyret. Landbrukssjefen i kommunen har delegert myndighet for
avgjørelse i saker om støtte fra jordfondet.
Vedtak om tilskott fra Jordfondet skal refereres for Komité for plan, næring og miljø i kommunen.

§5: Forvaltning
Grunnkapitalen settes på rentebærende konto i bank. Eventuell ubrukt kapital tilbakeføres
fondet.
§6: Vedtektsendringer
Endringer i disse vedtekter forelegges Komité for plan, næring og miljø til uttalelse før de vedtas av bystyret.

Saksbehandler: Rita Hustad
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Saksframlegg
Dato

Løpenr

03.01.2013

547/2013

Arkivsaksnr

Arkiv

2010/1002

033

Politisk sekretariat

Saksnummer Utvalg

Møtedato

13/4

10.01.2013

Kjerringøy kommunedelsutvalg

Årsmelding 2012
Årsmelding 2012
Formål:
Kommunedelsutvalget skal ta vare på interessene til innbyggerne i saker som er viktig for
lokalmiljøet. Det kan være saker som omhandler bosetting, samferdsel og
næringsutvikling. Kommunedelsutvalget skal være bindeledd mellom den kommunale forvatningen
og innbyggerne og ta initiativ til egne saker.

Kjerringøy kommunedelsutvalg

2011 - 2015

Medlemmer:

Varamedlemmer:
Roger Andersen Tverbakk
Elisiv Søfting
Vibeke Saura
Camilla Berg Hansen
Anne G. S. Karlsen
Bente Anita Karlsen
Ewy Nilsen

Geir Vidar Eide
Bjørn Abelsen
Oddbjørn Olsen
Rolf Eivind Alsos
Knut Eivind Johansen
Rita Iren Andersen Nohr
Ida Lill Olsen

Lokalutvalget er representert i Kjerringøy skole/barnehage og SFO driftstyre:
Medlemmer: Ida Lill Olsen.
Vara: Knut Eivind Olsen.
Fastlandsforbindelsen over Mistfjorden.
Kjerringøy nærmiljøkontor er sekretariat for Kystveiutvalget, sekretær er Arne Lyngmo.
Administrativ organisering:
Kjerringøy Nærmiljøkontor er organisert til Politisk sekretariat, Bodø kommune.
Nærmiljøkontoret har eget budsjett og ansvarsnummer.
E-post: Rita.Hustad@bodo.kommune.no
Mobil 975 91 553
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Nærmiljøkontoret i Zahlfjøsen
Telefon. 75 55 77 41
Sakskart og referat fra møter i Lokalutvalget finnes på Bodø kommunes hjemmeside.
www.bodo.kommune.no.
Møter i 2012.
Kommunedelsutvalget har avholdt 7 møter: 2.februar. 15. mars.26. april. 7. juni. 30. august.
4. oktober. 6. desember.
Lokalutvalget har behandlet 31 politiske saker og 17 referatsaker. I tillegg har Kjerringøy
lokalutvalg/kommunedelsutvalget deltatt på en rekke møter, konferanser og befaringer dels for
direkte å fremme egne interesser, men også for å holde oss orientert, og for å knytte kontakter med
andre aktører som har samme arbeidsfelt som oss.
Handlingsplan for 2012.
Planen ble utarbeidet på grunnlag av innspill fra folkemøte og utvalget har vedtatt følgende
hovedmål for planen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Utleieboliger.
Kommunale og fylkeskommunale veier.
Stier
Bru til store Kjerringøy
Parkerings langs vei
Møteplass for unge og eldre
Bårebil
Sentrumsplan

Saker:
Fradeling av tomteparsell til hytteformål på eiendom 121/5, spesielt når det gjelder fradeling til
fritidsformål i LNF-2 område og delvis fra 100 meterbeltet til sjø. Kommunedelsutvalget ønsker
spredt boligbygging i LNF-2 områdene på Kjerringøy.
Dispensasjon fra reguleringsplanen for etablering av boenhet. Kjerringøy gbr.124. brn.84. Utvalget
er positiv til bruksendringen av Kjerringøy utleiebygg.
Kjerringøy kommunedelsutvalg hadde ingen innspill til endring av kommuneplanens arealdel §
2.3.2 ”størrelse og lokalisering av fritidsboliger”.
Boligpolitisk arbeidsplan 2012 for ivaretakelse av Partnerskapsavtalen mellom Bodø kommune og
Husbanken. Partnerskapsavtalen legger føringer for samarbeid for å oppnå økt boligpolitisk
kompetanse samt økt boligpolitisk aktivitet.
Bypakke Bodø. Handlingsplaner for gang, sykkel, trafikksikkerhet og miljø samt kollektivtrafikk.
Melding om oppstart – revisjon av plan for idrett og friluftsliv 2013 -2016(2024) Planen blir
konsentrert om idrett, parker, friområder og aktivitet. Uteanlegg ved kommunale institusjoner og
biologisk mangfold og naturvern.
Halvårsrapport for partnerskapsavtalen mellom Bodø kommune og Husbanken.
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Veileder til massedeponi og massedeponering i Bodø kommune.
Omorganisering av vaktmestertjenester.
Uttalelser om dispensasjon i arealbruk på prestegården, området ønskes endret til bolig og
næringsformål.
Kommunedelsutvalget har ingen merknader til at eiendommen fradeles og selges med bestående
bygningsmasse til bolig og nærings formål. Utvalget kan ikke anbefale at bygningsmassen utvides,
mener at eventuell tilrettelegging for ny bygningsmasse må avklares gjennom en plansak
Offentlig ettersyn, parkeringsplass i Korsvika.
Kommunedelsutvalget har ingen innsigelser til forslag til reguleringsplanen for Korsvika parkering.
Omregulering av naustområder i Larsvika.
Kjerringøy kommunedelsutvalg henstiller til Bodø kommune om ikke å selge eller leie nausttomter
på område N2. Det er for nært til de eksisterende husene og området bør fortsatt være et friråde.
Riving og flytting av Fjære ”gamle skole”.
Bygget er fra 1877 og skal flyttes til Zahltunet.
Kjerringøy kommunedel utnevnte ei arbeidsgruppe som består av Nilmar Storli. Arne Lyngmo. Eva
Nohr. Erika Søfing. Knut Jordheim og Bjarne Nilsen. Etter befaringen er kulturkontoret overbevist
om at bygningen kan rives, lagres og gjenoppføres på en måte som ivaretar den kulturhistoriske
verdien bygningen har. Bodø kommune har bevilget 50 000,- til arbeidet, Karl Erik Harr har laget et
vitnemål som selges, inntekt per d.d er på ca 20 000,-. Videre arbeid avventes til finansieringen er
klar.
Drosjeløyve på Kjerringøy.
Kjerringøy kommunedelsutvalg ønsker at løyvet blir lyst ut på nytt, men det var ingen søkere
innenfor fristen. I mangel på interntransporttilbud (taxitilbud) ønsker Nordland fylke, samferdsel at
kommunedelsutvalget skal se på Distriktsmodellen med formål å forsøke å få på plass et
drosjetilbud på Kjerringøy. Saken er utsatt inntil videre.
Samarbeidsutvalg for skole og barnehage.
Bystyret har vedtatt den 27.11.2011 at alle skoler i Bodø kommune skal ha Samarbeidsutvalg
modell. I Samarbeidsutvalgmodellen er det 1 representant med vara representant oppnevnt av
Bystyret. Kjerringøy har fått lov å beholde den sammensetningen vi har med felles utvalg for skole
og barnehage, men det skal bare være en representant med vararepresentant fra
kommunedelsutvalget.
Pendlerstatus.
Fortrinnsrett for pendlerer på fergesambandet Festvåg – Misten frem til ny ferge kommer i drift den
20. februar.
Folkemøte 22. februar i Zahlfjøsen.
Innspill til aktuelle løyper i STImulisatsing på Kjerringøy
1) Grusa tursti: Kråkåsen fra Kråkåsmyra. Kobling av turvei fra hyttefelt ved Kråkåsen til Liaveien.
Snarvei fra østenden av boligfeltet på Kjerringøy til fylkesvei, kobling derfra mot Kråkåsen hyttefelt. Fra
Fjærevatnet opp til parkering for tur til Kvarven. Langs Fjærevatnet via Botnåga til Liaveien. Forlenge
turstien som Fjære gårdsstyre har laga langs Fjæreelva ned til sjøen, påkobling mot eksisterende tråkk inn i
Fjære naturreservat. Bru til Store Kjerringøy og tilrettelegging av stinett til Alsos fra moloen langs sjøen –
kyststi.
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2) Ønske om skilting/merking tursti:
Til Middagshaugen og diverse stier opp til Kvarven. Stier til Sørbørshaugen, Barbruheia fra
Brennhaugen. Litjvatnet rundt Barbruhaugen, fra Brennhaugen. Og fra Fjære til
Undfossen/Durmålsvatn, evt også belysning langs veien for vinterbruk
Innspill til aktuelt innhold og koblinger til naturrom som del av Våtmarkssenter Kjerringøy:
Kobling av fornminner ved Litjvatnet til naturrom ved Brennhaugen.
Innhold i naturrom ved Brennhaugen – info om mulige turalternativer, våtmark, oppførsel i fht dyr
på beite, søppelhåndtering. Bru til Store Kjerringøy og tilrettelegging av stinett og ønske om
naturrom.
Forskjønning av Kjerringøy sentrum.
Kommunedelsutvalget nedsetter den 15.03 et utvalg som skal arbeide med sentrumsplanene.
Utvalget består av Geir Eide, Bjørn Abelsen og Rolf E. Alsos.
Innspill fra utvalget.
Opparbeidelse av parkeringsareal og atkomstvei til butikk, båtskott, Stornaustet og Ysteriet.
Parkering og atkomstvei til barnehage avskilt fra butikk.
Regulering og opparbeidelse av torg mellom Zahlfjøsen og Stornaustet. Området er merket F/K/I 1,
foretning/kontor/industri.
Plassering av ”Fjære gamle skole”.
Omregulere deler av friområdet til parkeringsplass ved Kaiveien og Bo - Godtveien.
Gangfelt fra Kaiveien til Bo – Godt. Her er det behov for regulering
Opparbeidelse av parkeringsplass på vestsiden av Zahlfjøsen.
Oppmerking av parkeringsplasser ved Brannstasjonen.
Gang og sykkelsti fra Kaiveien til ungdomshuset.
Utdrag fra møte med Statens vegvesen den 24.04.2012
Kommunedelsutvalget ønsket en gjennomgang og oppfølging av følgende saker:
Veien i Valvikdalen blir fredigstilt med bare med et lag asfalt i løpet av mai.
Fergeleiene i Misten og Festvåg blir ferdigstilt i løpet av juni.
I Karsvika blir det lagt ei rørgate på 1,80 gjennom veien for adkomst til stranda. På
parkeringsplassen blir det bygd toalett med vann og strøm.
Utglidningen i Karsvika blir reparert av overskuddsmasse fra Misten, arbeidet blir utført i løpet av
2013.
Sporlegge asfalten fra Vikan til Kjerringøy sentrum. Skogrydding langs vei.
Rekkverk nord for Låter blir ikke utført i 2012.
Preparering av utgliding mellom Skutvika og på Eide plastres med storstein i fyllingen.
Molobygging på Eide – Strandå, stein fra anlegget kjøres ut og benyttes til utbedring av vei og
utkjørsel. Omlegging av avkjørsel til Eide avkjørsel flyttes ca 30 m mot Strandå.
Utdrag fra møte med Statens vegvesen 2.10.2012.
Nytt toppdekke på vei i Valvikdalen i løpet av 2013.
Planer for Festvågfjellet.
Kommunen utarbeider reguleringsplan for Karsvika.
Det blir parkering til ca 35 biler, området blir uten toalett og vann Hestvika.
Kommunedelsutvalget kom med en god løsning for å forbedre utglidningen av veien. I stedet for
plastring på yttersiden vil det bli billigere og enklere med utsprenging av Hestvikhammern.
Delvis asfaltering fra Vikan til Kjerringøy sentrum.
Våre 2012 blir det iverksatt skogrydding fra Strandå til Tårnvik.
Rekkverk nord for Låter ønskes prioritert i 2013.
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Plastring av vei mot sjø er under arbeid.
Uttalelse til Kommunal planstrategi 2012 – 2016.
Kjerringøy Kommunedelsutvalg har følgende innspill til arbeidet med kommunal planstrategi:
Strategisk reiselivsplan – reiselivet er en betydelig aktør i Bodøs næringsliv.
Boligplan for utkantene – mange av kommunens utkanter opplever en relativt stor etterspørsel etter
boliger.
Sentrumsplan Kjerringøy – sentrumsområdet på Kjerringøy fungerer som et utstillingsvindu for
kommunen.
Kommunedelsplan for Kjerringøy – Kjerringøy kommunedelsutvalg har i samarbeid med
Kjerringøy Markedsråd over lang tid arbeidet for å få et naturinformasjonssenter etablert på
Kjerringøy.
Befolkningsutvikling - vi vil samtidig sette spørsmål ved befolkningsprognosene for ytterdistriktene
i årene framover. På Kjerringøy opplever vi en stabil befolkning men det er et potensial i å øke
folketallet men da må forholdene for økt boligbygging være tilstede
Vedlikehold av kommunale veger – det bør lages en plan for vedelikeholk og oppgradering av
kommunale veger. Herunder kommunal overtakelse og opprusting av veg til Kjerringøy Kirkegård.
Forebyggende helsearbeid for alle aldre – i tilknytning til Bo Godt bør det etableres lokale for
fysioterapi, fotpleie og velvære for beboerne og øvrig befolkning. Dette bør kombineres med lokale
med treningsmuligheter for kommunens ansatte og lokalbefolkningen
Økt sykehjemskapasitet – i samarbeid med Bo Godt bør sykehjemskapasiteten økes for å dekke
framtidig behov
Bibliotek.
Bystyret vedtok i økonomiplan 2012 -2015 innsparing og omlegging av bibliotekfilialer. Innspill til
fra Kjerringøy kommunedel ønsker ¨videreføring av biblioteket i Zahlfjøsen som før.
Boligtomter i Kjerringøy sentrum, kjøp av boliger.
Kjerringøy kommunedelsutvalg oppnevner ei arbeidsgruppe, Rolf E. Alsos, Ida Olsen og Oddbjørn
Olsen skal arbeide med en prosess mot utbygging av ungdomsboliger på Kjerringøy. Innspill til
kommunal planstrategi.
Kommunal forskrift om hundehold i Bodø
Kjerringøy kommunedelsutvalg opprettholder tidligere innspill på vedtak.
Båndtvang utvides til 24. september.
Møte med kommunalteknisk kontor og byplankontoret.
Opparbeidelse av parkeringsareal og atkomstvei til butikk, båtskott, Stornaustet og Ysteriet.
Parkering og atkomstvei til barnehage avskilt fra butikk.
Regulering og opparbeidelse av torg mellom Zahlfjøsen og Stornaustet
Plassering av ”Fjære gamle skole”.
Omregulere deler av friområdet til parkeringsplass ved Kaiveien og Bo - Godtveien.
Gangfelt fra Kaiveien til Bo – Godt. Her er det behov for regulering.
Opparbeidelse av parkeringsplass på vestsiden av Zahlfjøsen.
Oppmerking av parkeringsplasser ved Brannstasjonen.
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Gang og sykkelsti fra Kaiveien til ungdomshuset.
Offentlig toalett i sentrum, åpent hele døgnet.
Terrasse ved tankanlegget. Kjerringøy båtforening
Nevelsfjordveien.
Kontaktmøte mellom kommunedelsutvalgene og politisk/administrative ledelse den 29.
november 2012.
Innspill til saker som ønskes drøftes.
1. Boligbygging i Kjerringøy sentrum.
a) Ønsker at to tomter blir avsatt til utleieboliger for ungdom.
b) selvbyggertomter i Sæthaugen.
2. Fast dekke på grusveiene i Nevelsfjorden og på Fjære.
3. Forskjønning av Kjerringøy sentrum.
4. Riving av hyttene ved Bremnes.
Fastlandsforbindele:
Utvalget avventer rapporten fra Handelshøgskolen som skal gjennomføre en trafikal – og
samfunnsmessig analyse av å etablere en ytre forbindelse mellom Steigen og Bodø langs vei.
Videre skal prosjektet belyse mulighetene i forbindelse med på fergeforbindelse mellom Festvåg og
Steigen.
Sikkerhet og sårbaranalyse på Kjerringøy.
12. september hadde Kjerringøy kommunedelsutvalg møte med Hans Bernhard Dahl vedrørende
sikkerhet og sårbaranalyse på Kjerringøy. Kommunedelsutvalg nedsatte et arbeidsutvalg som skal
starte arbeidet med beredskapsplan
Årsbudsjett, rådmannens forslag. Innspill til budsjettet.
Innspill til gruppeleder, ordfører, varaordfører og formannskapssekretær for fremleggelse i bystyret.
Tv- aksjonen. Innsamlingsaksjon for Ammesty Norge ved områdeleder Turid Pedersen.
Kjerringøy kommunedelsutvalg:
Leder. Geir Eide

Nestleder. Bjørn Abelsen

Oddbjørn Olsen

Rolf Eivind Alsos

Knut Eivind Alsos

Rita Iren Andersen Nohr

Ida Lill Olsen

Saksbehandler: Rita Hustad
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