Skonseng og Røssvoll Bøgdalag ( SORB )
Møte i SORB 23.februar 2016
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

May Helen Ruud

Trond Pedersen

Mette Fallhei
(fra SUL skigruppa)

Ann Tove Henriksen
(fra SUL fotballgruppa)

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

Saker:
1. Oppfølgingssaker
2. Skolestrukturen. Utsiktene for Skonseng Skole
3. Arctic Race of Norway

1. Oppfølgingssaker
a. Revisjon av plan E6 Fallheia – Sandheia. Skiltplan
Etter folkemøtet sendte SORB innspill til at det måtte tas med infoplass om attraksjonene i Røvassdalen.
Dette fikk vi positiv respons på og i de reviderte planen er det regulert inn infoplass/rasteplass. Vi har
snakket med sjefene i prosjektet som sier det ikke er midler til å lage plassen. Dette har vi «protestert på» og
vi har snakket med Rana Kommune om saken. Vi har varslet at vi vil sende en formell klage/innspill. Vi vil
også ha snuplass på Sandheia for skolebussen. Møtet diskuterte dette og ble enige om at vi sender et
formelt innspill til planen (Til Statens Vegvesen, med kopi til Rana Kommune) om infoplassen og snuplass
for buss på Sandheia.
Skiltplan
Robert orienterte om at tunellen får navnet Reinforshei tunell og brua blir Langvassåga bru. Tunellen får
sykkel- og traktorforbud. Skiltplanen ersnart klar og SORB skal delta på møte i mars om dette. Gammelveien
blir fylkesvei med 60-sone. SORB bestemte at vi vil foreslå at det blir 50-sone. Vi begrunner dette med at det
er skolevei og at vi vil unngå at denne veien blir brukt mye når det er blitt laget ny E6.
b. Jernbaneopprustning. Oppdatering fra Finn
Vi har dialog med Rana Gruber/Jernbaneverket og er klar med innspill når detaljplanleggingen starter. Saken
med at de nye vognene har ført til ristingen er alvorlig. Ettersom noen betviler dette jobbes det med å få fram
faktar. Bøgdalaget følger opp dette

c.

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. Området ny bru er nå innregulert. Vi fortsetter oppfølging overfor kommunen
og fylkespolitikere. Målet er at dette skal komme med i 10-årsplanen 2017-2027.
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d. Isgang i elva, oppdatering fra Robert
Vi har dialog med Rana Kommune og Statkraft menn ikke hatt noen god framdrift den siste tiden. Robert
følger opp. Vi kobler sammen bruprosjektet med dette og vil snakke med Statkraft for å få en avklaring på
deres kraftverksprosjekt i Meforsen

e. Lappheiaprosjektet
Bøgdalaget gav positive kommentarer til plan for Lappheia( ref forrige referat) Utbygger antyder oppstart i
april. Det er noe uavklart vedr vannforsyningen, men ellers skal visst alt være klart til oppstart.

f.

Klage/Forslag til endring av rabattordning Bomstasjon

Vi fikk negativt svar fra Veidirektoratet og Samferdselsdepartementet. Finn har fulgt opp saken overfor
ordfører Geir Waage. Han ønsker å vente med å trykke på Veidirektoratet til høsten. Vi følger opp at det blir
gjort.

2. Skolestrukturen. Utsiktene for Skonseng Skole
Rana kommune sender rapporten ut på høring. Kaupangrapporten har 5 alternativ. Alternativ 1 og 2
innbefatter ikke nedleggelse av Skonseng Skole, de andre gjør det.
May Helen orienterte om det som var lagt fram fra kommunen vedr nedleggelse av Alteren 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.

3. Arctic Race of Norway
Lørdag 13. august kommer sykelistene over Granheia, forbi skole og opp til Langfjellet. Vi ønsker at hele
bøgda stiller oppfor å markere bøgda. Ideene kom allerede i fleng på møtet, men vi bestemte oss for å velge
et «Sykkelstyre». Disse er: Ann-Tove Henriksen, Mette Fallhei, Anne-Lise Sætermo, Hallvard Westman, Aina

Sætermo og Jan Sollien). Disse jobber nå videre med å samle ideer som skal sørge for aktiviteter og at
bøgda vår skal bli synelig denne dagen.

Finn Løkås
referent
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