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PS 13/1 Driftsoverføring av Kjerringøy nærmiljøkontor.

Kjerringøy kommunedelsutvalgs behandling i møte den 10.01.2013:

Forslag
Henvendelse til ordfører for å få et møte med posisjonen vedrørende nedlegging av
nærmiljøkontoret og overflytting av nærmiljøsekretæren til rådhuset.

Votering
Enstemmige

Vedtak
Kjerringøy kommunedelsutvalg ber ordfører og posisjonen om et møte vedrørende nedleggelse av
nærmiljøkontoret og overflytting av miljøsekretæren.

PS 13/2 Varsel om oppstart av arbeid med kommuneplan og offentlig
ettersyn av forslag til planprogram
Kjerringøy kommunedelsutvalgs behandling i møte den 10.01.2013:

Forslag
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.
Gang og sykkelsti fra Kaiveien til Alsoskrysset og fra Kirka til Vikan.
Offentlig toalett i sentrum, åpent hele døgnet.
Terrasse ved tankanlegget. Kjerringøy båtforening
Utvidelse av parkeringsareal ved kirkegården.
Massedeponering i steinbruddet.
Areal ved kaia til Kjerringøy båtforening.

Votering
Enstemmige

Vedtak
Som forslaget.

PS 13/3 Høringsforslag til vedtekter for Bodø kommunes jordfond.

Kjerringøy kommunedelsutvalgs behandling i møte den 10.01.2013:

Vedtak
Kjerringøy kommunedelsutvalg har ingen innspill til: Høringsforslag til vedtekter for Bodø
kommunes jordfond.

PS 13/4 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
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.
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.
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.
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.
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

Kjerringøy kommunedelsutvalgs behandling i møte den 10.01.2013:

Forslag

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
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.
9. Utleieboliger.
10. Kommunale og fylkeskommunale veier.
11. Stier
12. Bru til store Kjerringøy
13. Parkerings langs vei
14. Møteplass for unge og eldre
15. Bårebil
16. 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.
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.
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.
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 og med 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.
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 Amnesty 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

Votering
Enstemmige

Vedtak
Som forslaget.
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