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Bøgdalagets leder:   Finn Løkås 99028009 finn@lokas.no  

Møte i SORB 9.november.2015 

Tilstede:  

(de som ikke 

er overstrøket 

var tilstede) 

 

 

Det var sendt ut en saksliste som angitt nedenfor der referatet er skrevet under hvert punkt 

Saker: 

1. Skolestrukturen. Utsiktene for Skonseng Skole 

May Helen orienterte om det som var lagt fram fra kommunen vedr nedleggelse av Altern og Dalselv skole. 

Skonseng skole er ikke truet, men ansatte ved Skonseng Skole har kalt inn politekere og diverse andre, 

blanta annet bøgdalaget til et «samtalemøte». Finn vil delta på møtet. 

 

2. Jernbaneopprustning. Oppdatering fra Finn 

Vi har dialog med Rana Gruber/Jernbaneverket for å være klar med innspill når detaljplanleggingen starter. 

Det som nå er nytt og alvorlig er at siden Rana Gruber fikk nye vogner har ristingen blitt mye være og 

enkelte hus har fått skader. Bøgdalaget følger opp dette 

 

3. Bruprosjektet. Oppdatering fra Finn 

Vi gjorde innspill til kommunedelplanen og har fulgt dette opp overfor politikere. Fikk blant annet et bra 

avisreportasje i høst om dette. Vi fortsetter oppfølging overfor kommunen som er første innstans for å få 

prioriteringen inn i planene. 

 

4. Isgang i elva, oppdatering fra Robert 

Vi har dialog med Rana Kommune og Statkraft. Robert følger opp 

 

5. Lappheiaprosjektet 

Bøgdalaget gav positive kommentarer til plan for Lappheia.  Eneste innvending var  Ungdomslagets uthus 

der vi i samarbeid med Ungdomslaget foreslo en løsning med nytt uthus/lagerbygg. Det blir byggestart for 

prosjektet våren 2016. 

6. Klage/Forslag til endring av rabattordning Bomstasjon 

Finn hadde sjekket dette grundig og skrevet et forslag. Dette ble diskutert og endringen tas med før brevet 

sendes gjennom systemet. 

Finn Løkås Katrine Loftfjell-Kjelen Stein Pruglhei 

Robert Jamtli Jan Sollien-Røssvoll Aina Sætermo 

Ragnhild Elvebakk Stig Jonny Forshei Gerry Andre Andersen 

Anne Lise Sætermo Hallvard Westman  

May Helen Ruud Trond Pedersen Gerd M. Sandhei 

Steinar Arnesen (fra SUL)   
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