Skonseng og Røssvoll Bøgdalag ( SORB )
Møte i SORB 24.11.14
Tilstede: Finn, Alice(Skonseng UL), Robert, Mette
Faste møter
Det er behov for å ha to faste møter i tillegg til årsmøte i SORB. Dato for årsmøte bør
være i siste halvdel av februar. Vi besluttet at årsmøte skal være 17. februar 2015
Ny jernbane - vedlikehold
Finn har vært i kontakt med Rana Gruber i forbindelse med opprusting av jernbanen. De
var positive til å informere SORB om dette etter hvert. Finn holder kontakt med RB slik ar
vi blir informert når dette arbeidet er klart. Vi vet ikke når dette arbeidet starter, det
avhenger av bevilgninger.
Oppdatering av nettside
Finn tar kontakt med John Olav for å få han til å oppdatere nettsiden.
E6
Anbudsarbeidet er i gang. Det er tre entreprenører som regner på dette. Oppstart er
beregnet til høsten 2015. Det vil bli avholdt et infomøte i forkant av oppstarten. SORB
følger opp saken.

Gangbru
Finn har sendt brev til Regionsjef i Vegvesenet Kjell Skjerve. Det er ikke mottatt svar på
dette, men Finn følger opp med en telefon. Dette for å starte saksgang og komme i
dialog med vegvesenet.
Kontakt med Vegvesenet
Robert har vært i kontakt med Vegvesenet( Vidar Hansen) rydding av skog og kratt. Etter
hvert ble dette gjort.
Nytt kryss
Det er sendt brev til kommunen ang. krysset ved gammelskola. I forbindelse med
eierskifte er det foreslått at veien blir lagt litt om. Det blir tatt opp i
trafikksikkerhetsutvalget i kommunen onsdag 26. 11.14
Boligfeltet
Boligfeltet ligger i behandlingskø hos kommunen. Arealplanen må omgjøres fra
landbruksareal til boligområdet før boligbygging starter.
Brøyting av veien rundt Reinforsen
Robert har spilt saken over til Statskraft for å få de til å betale dette. Venter på
tilkakemelding fra Marianne Finneide. Dersom Statkraft ikke tar ansvar for dette så må
kommunene kontaktes.
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Skonseng og Røssvoll Bøgdalag ( SORB )
Isgang i Ranelva
Robert har vært i kontakt med Sverre Selfors for å få rapporten. NVE har utarbeidet en
rapport:”Manøvrering av Reinforsen/Langvatn i forkant av potensiell isgang. Dette bør
munne ut i en handlingsplan eller tiltaksplan. SORB følger opp saken og deltar på
eventuelle møter.

Fra Lapplias venner
Lapplias venner har bestemt at de skal sette opp et redskapshus(skøt) til sommeren. De
skal også merke stien fra Røssvoll-lia til Lapplia.
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