Møteprotokoll
Utvalg:

Saltstraumen kommunedelsutvalg

Møtested:

Nærmiljøkontoret, Saltstraumen nærmiljøsenter

Dato:

25.08.2014

Tidspunkt:

09:00 - 14:30

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
Trond Åmo
Synnøve Blix

Stilling
Arealplanlegger Byplan
Nærmiljøleder/utvalgssekretær

I tillegg møtte:
Grethe Monica Fjærvoll, gruppeleder for Bodø Høyre, som invitert politiker.
Innkalling og saksliste godkjent.
Møteprotokoll fra 2.06.2014 ble godkjent.

Orienteringer og status i pågående saker.
Trafikksikkerhet:
Flere av utvalgsmedlemmene er oppfordret til å få fysisk sikret sykkelbanen mot Kapstøveien.
Utfordringen er at ungdommene kommer ned fra sykkelbanen (haugen) og ut i Kapstøveien i stor
fart. I møte ble det bestemt at det skulle sendes en uttalelse til Saltstraumen skole på oppfordringen.
Til neste møte får utvalget besøk av rådmann Rolf Kåre Jensen.
I forkant av dette utarbeides det liste på saker som utvalget er opptatt av.
Turstier – innspill turkortforslag?

Saltstraumen kommunedelsutvalg v/leder Odd Willy Hansen melder inn realistiske ønsker på
turkortforslag for Saltstraumen-området, innen fristen.
Dugnadsarbeidet med turstiene på Evjen og Tuv pågår.
Det planlegges åpning av turstiløypenettet så snart skiltene er på plass.
Bredbåndsløsningen Tuv – Åseli – Fjell – Evjen med omkringliggende bebyggelse.
Medlem Tommy Johnsen tar kontakt med media for omtale av det nye tilbudet.
Tildeling av veinummer
Det pågår nå tildeling av veinummer i Saltstraumen-området.
I brevene til de som har fått tildelt veinummer, oppfordres det til å sende inn forslag på veinavn.
Veiskiltingen
Noen nye vegskilt langs Fv17 er kommet på plass i løpet av sommeren.
Medlem Kjell Ove Andersen følger opp veiskilting på Fv. 580 Staumøya.
Lokal komite: Byjubileet.
Elisabeth Nilsen, Odd Willy Hansen, Ann-Heidi Seines orientering fra møte 20. august.
Felles møte/-seminar for kommunedelsutvalgene 29. september 2014 på Saltstraumen hotell.
Planleggingen fortsetter onsdag 27. august.
Referat fra brukerrådets møte den 17.06.14 på Straumbo.
Egen sak om budsjettinnspill.
Innsamlingsaksjon skrapmetall
Den årlige aksjonen starter i uke 36.
Det plasseres ut container ved Tuvkrysset, Knapund skole (museet), Seines grendehus og ved
Grustaket v/Øyjorda mellom Fjell og Valnes.
Kampanjen blir annonsert i lokalavisene.
Bygdebegeistring
Medlem Elisabeth Nilsen tar kontakt mede Fylkesmannen for å diskutere evt. prosjekt
«Bygdebegeistring»?
Trafikksikkerhetsmilder:
Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg har tildelt Saltstraumen nærmiljøsenter prosjektmidler
for å gjennomføre et delprosjekt som skal gi innspill til ny reguleringsplan for Saltstraumen
sentrum, herunder også tiltak ved Saltstraumen skole og gjennomføring av «barnetråkket».
Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Byplan, Saltstraumen skole, elevrådet og Trygg Trafikk.
Kulturminnedagen 2014 – «den store reisen».
Arrangementet starter på kirkebakken kl. 12.30.
Saltstraumen museum markerer dagen den 14. september med grunnlovsvandring i Kapstø –
Holmen - Krokan, lang den nye kyststien, med fortellinger om livet ved Staumen rundt 1814.
Arrangementet avsluttes på museet med møsbrømlefse.
Utvikling av Bodø reisemål
Møte med reiselivsnæringen på Saltstraumen hotell fredag den 29. august 2014.
DistriktsMobilen
Ingen tilbakemelding. Medlemmene Kjell Ove Andersen og Jonny Sandmo følger opp.

Statlig sikrede friluftsområdet i Saltstraumen
Bodø kommune v/Kulturkontoret har nå fått svar fra Nordland Fylkeskommune på den årlige
søknaden om midler/tiltak «i de statlige sikrede områder Saltstraumen».
Det er gitt tilsagn om midler til rydding av sjøsøppel, skoging mellom hotellet og Magic North, og
til informasjonstiltak.
Kommunedelsutvalget er oppfordret til å komme med forslag til plassering av
informasjonstavle/skilt.
Kommunedelsutvalget inviterer Idretts- og friluftskonsulent Aviâja Kleist fra Kulturkontoret til
neste møte, for å se på hva som kan gjøres.

Annet:
Motor-cross-bane?
Fire elever fra 8. trinn ved Saltstraumen skole la fram ønsker om motor-cross-bane i Saltstraumenområdet.
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PS 14/22 Innspill til budsjett 2015
Forslag til uttalelse
Saken legges fram uten forslag til uttalelse.

Saltstraumen kommunedelsutvalgs behandling i møte den 25.08.2014:

Forslag
Budsjettinnspill til 2015 budsjettet:
1. Vann til Seines og Gillesvåg

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Handlingsplanen for Saltstraumen, jfr. vedtak i kommunedelsplanen
Forlengelse av kyststien
Møteplass for eldre, - utvidelse av Straumbo
Avløp Evjen
Forvaltningsplan for Marin verneplan, kommunens rolle i denne planen.
Boliger, Nordgårdåsen – kommunal forskuttering av infrastruktur
Boliger på kommunale tomter – Hellevik og Tuv – med kommunal styring.

Votering
Enstemmig

Vedtak
Budsjettinnspill til 2015 budsjettet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vann til Seines og Gillesvåg
Handlingsplanen for Saltstraumen, jfr. vedtak i kommunedelsplanen
Forlengelse av kyststien
Møteplass for eldre, - utvidelse av Straumbo
Avløp Evjen
Forvaltningsplan for Marin verneplan, kommunens rolle i denne planen.
Boliger, Nordgårdåsen – kommunal forskuttering av infrastruktur
Boliger på kommunale tomter – Hellevik og Tuv – med kommunal styring.

PS 14/23 Forslag på kandidat til den årlige kulturlandskapsprisen
Nordland
Forslag til vedtak
Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Saltstraumen kommunedelsutvalgs behandling i møte den 25.08.2014:

Forslag
Medlem Elisabeth Nilsen:
Det fremmes forslag på kandidat til den årlige kulturlandsapsprisen i Nordland.
Forslaget sendes inn innen fristen som er 1.10.2014.

Votering
Enstemmig.

Vedtak
Medlem Elisabeth Nilsen:
Det fremmes forslag på kandidat til den årlige kulturlandsapsprisen i Nordland.
Forslaget sendes inn innen fristen som er 1.10.2014.

PS 14/24 Status i områderegulering Saltstraumen sentrum
Forslag til uttalelse
Saken legges fram uten forslag til uttalelse

Saltstraumen kommunedelsutvalgs behandling i møte den 25.08.2014:
Planlegger Trond Åmo orienterte om innspill som er kommet i forbindelse med oppstart.
Orienterte om status og la fram skisse siktlinjekart, mulig sentrumsløsning – kart/illustrasjon.

Forslag
Byplankontorets presentasjon tas til orientering.

Votering
Enstemmig.

Vedtak
Byplankontorets presentasjon tas til orientering.

