SKONSENG OG RØSSVOLL BØGDALAG
(SORB)
REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET
STED
TID

: Menighetshuset
: 29.april 2010 kl. 2000

Tilstede fra arbeidsutvalget : Marianne Fineide, Kristen E. Rødvand, Steinar Røssvoll,
Heidi Bruksås, Stig Are Eriksen, Gunn Laila Kalkenberg, Terje Solbu, Ørjan Skogmo, Robert
Jamtli, John Olav Langfjell, Undis Pedersen, Elisabeth Bakken, Gunnar Røssvoll.
Sak 1. Møtereferat fra 18.3.
Møtereferatet ble godkjent.
Sak 2. Hjemmeside, Skonseng.no.
Enighet om at John Olav har gjort en meget bra jobb.
Nå må de enkelte lag og foreninger sørge for at det blir sendt inn utfyllende opplysninger om
laget/ foreningen. Videre gjør vi oppmerksom på ”Oppslagstavla” på Skonseng .no. og
oppfordrer til aktivt bruk av den.
Sak 3. Skolestrukturen
Marianne formulerer et skriv som sendes ut til arbeidsutvalget til gjennomgang /
kommentar. Marianne sender deretter et skriv til kommunen der kommentarene er tatt hensyn
til.
Det kommunale FAU oppfordrer alle til å stille i 1. mai - toget under en fane for å bevare
skolstrukturen.
Sak 4. Forslag til Planprogram Detaljplan – Fallheia – Sandheia.
Trafikkutvalget med Stig Are i spissen kommer med en uttalelse som blir sendt inn
innen fristen. Møtet kom med en rekke innspill til punkter som bør være med i uttalelsen.
Videre var møtet enige om at John Olavs forslag til plassering av bomstasjonen bør være med.
Sak 5. Breiband
Stadig mer bruk av internett samtidig som stadig større datamengder skal sendes / mottas gjør
at det stilles større krav til hastigheten.
Bruk av Skype og tilsvarende systemer samt videotelefon krever større hastighet. Det samme
gjelder digitale bilder, innsending av digitale bilder til kopiering / forstørring krever større
hastighet.
Møtet var enige om at Gunnar får i oppdrag å formulere et brev til Telenor med kopi til
kommunen der vi understeker betydningen av at bøgda får et breiband med høgere hastighet.
Sak 6. Elgutvalget
Medlem i SORBs elgutvalget, Terje Solbu orienterte om arbeidet så langt. Han hadde
blant annet vært på viltseminar i Nord-Trøndelag og fått inspirasjon og ideer til det videre
arbeidet.
Av de elgene som blir drept i trafikken, blir ca. 10 % drept av biltrafikken, resten av tog.
Sist vinter ble ca. 20 elg drept av tog på strekningen Jamtlia- Illhøllia.

Utvalget var kommet godt i gang med arbeidet, de har jevnlige møter og tar etter hvert
kontakt med alle involverter parter. De har også hatt kontakt med NRK, ser ut til at vi kan få
god mediadekning. Vi ser fram til dugnadsdager i september da ryddingsarbeidet skal ta til.

G. Røssvoll
Sekr.

