Skonseng og Røssvoll Bøgdalag ( SORB )
Møte i SORB 21.mai.2015
Tilstede:
(de som ikke
er overstrøket
var tilstede)

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

Silje Bronder Olsen

May Helen Ruud

Trond Pedersen

Gerd M. Sandhei

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

Saker:
A. Hvordan skal vi drive bøgdalaget, Informasjon, nettside, sosiale media, møteinnkalling, antall møter osv.
Vi legger opp til 3 møter pr år og tar flere hvis behov. Nettsiden blir som et arkiv der vi legger inn referat,
uttalelser og brev. Innkalling blir pr e-post. Vi vurderer å bruke Facebook gruppen «Oppslagstavla for
Skonseng» til informasjon som er av mer kortvarig karakter.

B. Saker vi jobber med og skal jobbe med framover
1. E6. Hva skjer, oppdatering fra Robert
Anbudet åpnes i disse dager, kontraktsignering i juni og oppstart i september. Folkemøte en gang i høst

2. Isgang i elva, oppdatering fra Robert
Vi har dialog med Rana Kommune og Statkraft. Bøgdalagets syn er at det skal være prosedyrer for hva som
skal gjøres når det meldes mye regn når elven er islagt. Inntil det er klart passer vi på og varsler.

3. "Småting" vedr veg, vegkryss, bru, rekkverk, søppeltippen, turstier, Lapplia osv. Oppdatering fra Robert
Vi jobber med, passer på og maser om følgende saker: Vegkrysset Langfjellveien.Sagheia, Renseanlegg for
sigevann på avfallsmotaket på Røssvoll, at HAF holder fugl-portene stengt, at gatelys er OK og at veier og
bruene blir vedlikeholdt. Vedr Lapplia blir det i år nytt uthus og merking av vei til Køta.

4. Jernbaneopprustning. Oppdatering fra Finn
Vi har dialog med Rana Gruber/Jernbaneverket for å være klar med innspill når detaljplanleggingen starter

5. Bruprosjektet. Oppdatering fra Finn
Vi skal nå jobbe mer for å finne ut hvordan vi skal få bruprosjektet inn i kommuneplanen og Vegvesnets
langtidsplan. Vi legger opp til møter med vegvesen og politikere for å finne veien fram.
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6. Skolestrukturen. Utsiktene for Skonseng Skole
May Helen orienterte om de «5 alternativene». Rektor, FAU og elevråd er engasjert og orientert, og de vil
holde seg oppdatert hvis det skjer noe i daken. Kari orienterte om det hun kjenner til fra sitt ståsted og den
politiske debatten mens Silje fortalte om Facebookdebatten. Det er stort engasjement, men vi ble enige om
på møtet at det foreløpig ikke er noe å gjøre i saken før det nærmer seg politiske beslutninger. Det regner vi
med ikke blir før etter valget.

7. Boligfeltet på Lappheia. Delaljereguleringen er lagt fram til offentlig ettersyn
her: http://www.rana.kommune.no/politikk/horinger/Sider/Reguleringsplaner-til-offentlig-ettersyn.aspx
Robert orienterte om historikken der en av katalysatorene til oppstart av bøgdalaget i 2002 var planene om
boligfelt på Lappheia. Laget fikk da stoppet en plan som vi mente var dårlig for bøgda og de som skulle bo
der. Siden da har vi vært i positiv dialog med de involverte. Vi kan nå si at det nå er en god plan med mer luft
og større tomter. Bøgdalaget skriver en utalelse til Rana Kommune og vii vil støtte Ungdomslaget i deres
utspill på det som vedrører Gammelskola.

Finn Løkås
Referent
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