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SKONSENG OG RØSSVOLL BØGDALAG 
 

Referat fra møte i arbeidsutvalget 

 

Sted  : Skonseng Skole 

Tid : 28.november 2012 kl.20.00 - ca 21.30 

 

Det møtte 10 av 16 personer i arbeidsutvalget. 

De som møtte opp var: Robert Jamtli, Stig Are Eriksen, Gerd Marit Sandhei, 

Anni Breivik, Trond Pedersen, John Olav Langfjell, Steinar Røssvoll, Terje Solbu, 

Kristen E. Rødvann og Marianne Fineide. 

 

 

Sak 1. Status E6-sak 

Statens Vegvesen arbeider nå med å legge frem en Stortingsmelding om E6-

Helgeland. Samlet for Helgeland. Kan være aktuelt med oppstart her i Rana 

allerede i 2013 hvis statsbudsjettet for 2013 blir vedtatt i desember 2012 med 

delvis bevilgninger til E6-Helgeland. Mest sannsynlig oppstart er 2014. 

E6-Helgeland skal behandles i Stortinget i løpet av 2013. MPR-utvalget i Rana 

har behandlet innkomne klager i saken. Klagene og behandlingene i MPR-utvalget 

finnes på Rana Kommunes hjemmesider. MPR-utvalget fant ikke at klagene 

inneholdt nye momenter i saken. Klagene videresendt til fylket. 

 

Sak 2. Status buss-skur ved skolen 

Vanskelig å finne plass ved skolen til dette. SORB ønsker å jobbe med at det blir 

innregulert nok areal rundt skolen i ny arealplan for å ivareta sikkerheten rundt 

busstrafikken noe som også kan gi mulighet for etablering av et buss-skur i 

fremtiden. 

 

Sak 3. Status bussrute-sak 

Fått bekreftet fra fylket at det blir endring i bussruten men at det ikke er 

datofestet når dette iverksettes. 

 

Sak 4. Status bru-utvalget –   Ny bru innen 2018 

Det har ikke vært noen aktivitet i saken siden sist møte 30.5.12. Som vi tidligere 

har diskutert må det jobbes med å settes seg inn i planer og vedtak og finne ut 

hvordan man skal jobbe med dette politisk for å nå målet om Ny bru innen 

2018 Bru-utvalget (Finn L., Robert, Steinar og Stig Are) følger opp. Det ser vi 

alle frem til. 
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Sak 5. Arealplanrulleringen i Rana Kommune 

Kommunen jobber nå med saken. SORB sendte inn innspill i 2010. SORB ønsker å 

komme i dialog ifht å prøve å påvirke slik at det avsettes nok areal rundt skolen 

og barnehagen til å kunne ivareta trafikksikkerheten i fremtiden. 

Leder M.Fineide fikk i oppdrag å kontakte kommunen i denne saken. 

 

Sak 6. Boligbygging 

SORB er denne uka gjort kjent med at Bernh.Olsen AS har skrinlagt planene om 

å gjennomføre Røssvoll Boligfelt. Brev fra Bernh.Olsen AS til Rana Kpommune av 

16.11.12. Dette vedtaket har de fattet på bakgrunn i krav fra fylkeskommunen 

ifht tomtene mot elven og innsigelser ifht tomter på begge siden av fylkesveien. 

Ikke økonomi i prosjektet med det reduserte omfanget. 

 

SORB er videre gjort kjent med at overnevnte firma er i dialog med Rana 

Kommune om å sette i gang reguleringsplanprosess for boligfelt på deres 

eiendom på Lappheia. Rana Kommune har gitt positive signaler tilbake på dette i 

et møte i dag, om at dette kan igangsettes, dette etter at MPR-utvalgets syn på 

saken har endret seg siden sist behandling for noen år tilbake. Varsling om 

oppstart vil trolig skje i desember 2012 - januar 2013. 

 

Sak 7. Økonomistatus 

Bøgdalaget har pr dags dato kr.29.653,86. Som tidligere informert om så får 

ikke SORB lengre årlige tilskudd til drift. SORB ønsker derfor å ikke å dele ut 

mer midler til andre, men bruke midlene til drift og det som tidligere er 

besluttet. Nærmiljømidler kan søkes om til spesifikke tiltak/prosjekt. Se Rana 

Kommunes hjemmeside, bl.a. er det to årlige søknadsfrister. 

 

Sak 8. Eventuelt 
a) SORB har mottatt en henvendelse ang Statskogs skogsvei fra 

Masterdalsheia mot Førahågen. SORB ser det som meget positivt for 

bøgda hvis denne veien også i fremtiden er åpen for allmennheten. Leder i 

SORB følger opp saken. 

b) Mottatt søknad fra Menighetshuset om økonomisk støtte til rehabilitering 

av bygget. Styret fikk i oppdrag å se på saken og at dette vurderes ifm 

fremlegging av budsjett 2013 og da med behandling i årsmøte 2013. 

Menighetshuset oppfordres til selv å søke på nærmiljømidler til dette. 

Ref. sak 7. 

c) Det ble stilt spørsmål til møtet om ikke SORB burde engasjere seg i 

slamproblemet i elva. Saken ble diskutert. Elva er meget viktig for bøgda 

vår. Terje Solbu og Steinar Røssvoll ble valgt til et elveutvalg for SORB. 
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De følger opp på vegne av SORB og tar saken inn i fremtidige 

arbeidsutvalgsmøter i SORB. 

d) Robert Jamtli fra Lapplias Venner informerte om at Lapplias venner nå er 

stiftet som egen forening og utgår da fra SORB. Kasserer følger opp 

dette ifht SORBs involvering i denne saken. 

e) Tidspunkt for gjennomføring av årsmøte ble diskutert. Bør gjennomføres i 

januar i fht SORBs vedtekter. Valgkommiteen gir leder tilbakemelding på 

når de kan være klar. Hvis det ikke blir januar har leder ønske om 

gjennomføring i mars. Dato fastsettes etter tilbakemelding fra 

valgkommiteen. 

 

SORB takker Anni for kaffen! 

 

Møtet hevet ca kl.21.30 

Referent M.Fineide (fortsatt i mangel av sekretær…) 

 

 


