Skonseng og Røssvoll Bøgdalag ( SORB )
Møte i arbeidsutvalget i Bøgdalaget 20.01.13
Tilstede: Robert, Gerd Marit, Birgit, Kristen, John Olav, Jan, Mette
Bygging i bøgda
Boligfelt på Lappeheia er hos kommunen og går sin gang.
Kildebekken boligfelt, Robert har snakket med eier som sier at han avventer litt og ser hvordan feltet på
Lappheia blir

Turløypa i Røssvoll
Løypa er gjennomgått og merker er sjekket. Løypa er mye besøkt og merkingene er bra.
Kommuneplanens arealplan
Det er sendt et innspill til kommunen om arealplan 05.april 2013

Det er også gitt innspill på bomstasjon i juni 2013

Det er sendt søknad om driftsstøtte til kommunen. SORB fikk innvilget kr. 5000,- i støtte.
Søknad om støtte til værstasjon på Emilmyra. Denne er sendt videre til kommunen og dette er lovet fra
kommunen.
Vedtak:
SORB forskutterer kr. 5000,- til SUL, skigruppa for innkjøp av værstasjon. Dette er inntil SORB får dette
utbetalt fra kommunen. SUL må legge dette tilgjengelig på nettsiden slik at det kan komme hele bøgda til
gode.
Buss-skur saken
De buss-skurene som ble til overs i byen på den gamle buss-stasjonen har Robert ordnet og fått det satt
opp ved skola.
E6 og veipakke Helgeland
Saken er trukket tilbake i departementet og fremdriften er usikker.
Isgang i elva
Robert har vært i kontakt med Marianne Finneide og Toril Sommerli. Det er ingen spesielle prosedyrer for
slike situasjoner. Statskraft har satt i gang en utredning som skal kartlegge dette. En ekspert er engasjert
til dette arbeidet. Det er ikke laget prosedyrer for dette. Ingen ble varslet om dette.
Bøgdalaget burde vært med i diskusjonen.
Bru-utvalget
Finn og John Olav har jobbet med alternativer til ny bru-løsning. Det er utredet og jobbet frem et
løsningsforslag. Se notat. Prosessen må bare gå sin gang og notat må sendes til ulike etater og starte en
Nettside: http://www.skonseng.no/html/foreninger/sorb.html
Bøgdalagets leder: Robert Jamtli
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Skonseng og Røssvoll Bøgdalag ( SORB )
prosess for å påvirke de rette kanalene. Notatet ferdigstilles og sendes nå alle har lest gjennom.

Årsmøte
Valgkomite: Ørjan Jamtli og Steinar Røssvoll
Dato for årsmøte 20.mars 2014 kl. 19 30.
Kunngjøres i Rana Blad(gratisannonse), på nett og oppslag på Joker.
Saker må meldes til styret innen 1. mars. 2014.
Finn lager plakat. John Olav legger det på nett. Mette ordner innsending til Rana Blad.
Ny jernbane mellom Guldsmedvik og Ørtfjellet – kommende prosjekt
Dersom det skal lages ny bane må SORB komme inn med argumenter og synspunkter før dette blir ferdig
planlagt. Dette kan være f eks jordvoller, stikkrenner osv. SORB må følge opp denne saken og følge med
den videre utviklingen.
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