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Årsmøte  

24. mai 2018 kl 1900                                

menighetshuset Røssvoll 

 

Saksliste: 

1. Åpning 

2. Godkjenning av innkalling 

3. Godkjenning av saksliste 

4. Valg av ordstyrer og referent 

5. Årsberetning 

6. Innkomne saker 

7. Regnskap og budsjett 

8. Valg 
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Årsmelding 2017 

Skonseng og Røssvoll Bøgdalags har i 2017 bestått av: 

Navn 
 
Representant for  

  

Katrine Loftfjell-Kjelen  
 
Skonseng Naturbarnehage 

  

Jan Sollien-Røssvoll 
 
Næringsliv 

  

Stig Jonny Forshei 
 
Røssvoll og Skonseng samfunnshus 

  

Espen Langseth 
 
Skonseng Ungdomslag 

  

Gerry Andersen 
 
Næringsliv 

  

Renate Sperstad  Næringsliv   

Frank Robert Skugghei 
 
Næringsliv 

  

Ragnhild Elvebakk 
 
Menighetsrådet 

 
 

Stein Pruglhei 
 
Skonseng Vasslag 

  

Aina Sætermo 
 
Skonseng skole og ungdomskorps 

  

Nina Karin Solum  
 
Skonseng Skole FAU 

  

May Helen Ruud 
 
Skonseng Skole 

  

Trond Pedersen 
 
Røvassdalen Skytterlag 

  

Styret har i 2017 bestått av: 

Navn Funksjon Valgt inn som/for 
  

Finn Løkås Leder Privatperson 
  

Robert Jamtli Nestleder Privatperson 
  

Ragnhild Elvebakk Kasserer Menightsrådet 
 

   
  

 

Finn Løkås har skrevet referat/brev ol samt hatt ansvaret for oppdatering av SORBs info på nettsiden 

www.skonseng.no og oppslagstavla på Facebook 

Vi har ikke hatt valgkomite, men spurt om personer fortsetter og om de har forslag til nye medlemmer. 

De siste 3 årene har årsmøtet ment at regnskapet har vært så lite at det ikke var nødvendig med revisor og vi 

fortsetter slik til noe annet blir foreslått og vedtatt. 

Bøgdalaget har i år sørget for registrering i enhetsregisteret og har nå organisasjonsnr: 919 765 801 

Årsmøte  for 2017 ble avholdt  15. mars 2017 med formøte i bøgdalaget 9. mars 

 

Møter og arbeidsform i 2017 

Det har i 2017 vært bøgdalagsmøte og årsmøte i mars 2017 samt bøgdalagsmøte 23. januar 2018.  Ellers har 

de ansvarlige for sine saker jobbet med dette på ulike måter og rapportert dette inn. Saker som er jobbet med 

er listet opp på neste side. Alle referat og brev vi har sendt er lagt ut på 

http://skonseng.no/html/foreninger/sorb.html , informasjon om ulike saker er lagt ut på Oppslagstavla Skonseng:  

https://www.facebook.com/groups/190214951161255/?ref=bookmarks . Søk på Bøgdalag så finner du det vi har lagt ut. 
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Saker det har vært jobbet med siste året:                      

Ny jernbane - vedlikehold 

Vi hadde dialog med Rana Gruber og Jernbaneverket i forbindelse med planene om opprusting av jernbanen. 

Grunnet økte kostnader for Rana Gruber er dette prosjektet utsatt på ubestemt tid. Mer viktig for bøgda ble 

ristingen i grunnen etter at Rana Grubers nye vogner ble tatt i bruk. Partene i saken hadde først ulike meninger 

om årsaken,  det ble gjort flere undersøkelser (målinger) og analyser som bekreftet det innbyggerne hevdet.  

Jernbaneverket gjorde flere tiltak på linja (blant annet endring på vognene, sliping av skinnegang og kortere 

avstand mellom svillene) uten at dette har bidratt til forbedringer. De nye vognene har faste stag og er 

symmetriske i motsetning til de gamle som var ulike og hadde buffer mellom vognene. Dermed oppstår det 

lettere egensvingning på de nye. Det blir på en måte som da 17. maitoget marsjerte over Skonsengbrua. 

Jernbaneverket har nå leid inn nye konsulenter for å gjennomgå teoriene til nå og det arbeidet som er gjort for 

å se om noe er oversett eller gjort feil. Vi venter i spenning, mens husene rister. Jernbaneverkets tiltak nå er å 

kjøre sakte, uten at det har ført til at ristingen har uteblitt. Bøgdalaget følger opp saken videre i 2018. 

E6, skiltplan, omlegging av vei og bompengesaken 

Arbeidet med «E6 parsellen vår» (Fallheia-Sandheia) går etter planen. Bøgdalaget får oppdateringer fra Hæhre 

når vi ber om det og legger ut informasjonen på «Oppslagstavla Skonseng». Arbeidet ferdigstilles i sommer, 

men vi har ikke klart å få en åpningsdato enda.  

Bøgdalaget deltok i 2016 på møtene vedr skiltplanen for E6. Vi la ut informasjonen på «Oppslagstavla». Vi 

mente det var en bra plan, men insisterte på at vi måtte få med et Butikk-skilt. Det fikk vi gjennomslag for. 

Når den nye E6 åpner er Vegvesnets plan at den gamle veien får 60 km/h fatsgrense. Dette har bøgdalaget 

foreslått endret til 50 km/h fordi det er skolevei, at det skal tas mer hensyn til myke trafikanter og at vi ønsker 

at den nye veien skal brukes framfor den gamle. Her forventer vi gjennomslag, men vi har ikke fått vedtak 

enda fordi det ikke er blitt enighet om dette skal være en kommunalvei eller fylkesvei. 

Bøgdalaget leverte inn klage/forslag på bompengetakstene høsten 2015 og fikk avslag fra 

vegdirektoratet/departementet. Samtidig vedtok Rana Kommune å søke om fritak for alle med postnummer 

8615. Dette fikk samme skjebne. Avslagene begrunnes med at det ikke er finansielt grunnlag for fritakene. Vi 

vet nå at det var hensiktsløst å sende slike enkeltstående søknader om fritak, uansett om det kommer fra 

kommunen, lag eller private. For å få gjennomslag må kommunen vedta en ny finansiering der et slikt fritak er 

en del av pakken. Derfor benyttet SORB anledningen når saken (vedr parsell 9 og 10) skulle opp til behandling 

Vi foreslo da rabattordninger som begunstiger de som er mest rammet og vi jobbet med AP og SV for å få 

dette med. Resultatet var at SV og AP satte dette fram som sine forslag som ble enstemmig vedtatt. Dessverre 

har dette lite verdi og kommunens vedtak druknet i omleggingen til nye takster der alt av rabattordninger 

skulle forenkles. Resultatet ble en økning av taksten og en større rabatt som førte til at alle fikk noen øre 

lavere bompassering. Bøgdalaget har jobbet mye med denne saken men innser at det er vanskelig å få 

gjennomslag når det ikke en gang nytter med enstemmige kommunestyrevedtak. 

Vedlikehold av bruene på Skonseng 

Problemstillingene her var dårlige rekkverk og brudekke som bråket. Vi fikk i løpet av 2015 både nytt rekkverk 

på jernbanebrua (meget bra løsning) og skrudd fast dekket på Skonsengbrua, slik at det ble mindre bråk. Vi har 

vært tydelig på at løsningen for brudekket på Skonsengbrua er for dårlig løst, vi har forklart hvordan det må 

gjøres og at det ikke holder hvis det bare skiftes bolter. Vi har dessverre fått rett i dette, så her maser vi videre. 

Også i vinter har flere bolter løsnet og vi har bedt om utbedring. I 2016 fikk vi skiftet lysene på brua slik at 

dette nå er bra. 
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Brøyting av veien rundt Reinforsen 

Her takker vi igjen Statkraft som har tatt på seg ansvaret for utgiftene som påløper grunnet brøyting.  Når 

Hæhre bruker store deler av veien til deponikjøring har brøyting også denne vinteren vært greit. 

Boligfeltet på Lappheia 

Boligfeltet består av 10 eneboligtomter som selges av B. Olsen og 5 vertikaldelte tomannsboliger organisert i 

borettslag som selges av Rede. Prosjektet er i salgsfasen. Vi håper at det går greit med salget og vi ønsker 

kjøperne velkommen til bøgda. SORB arrangerer infomøte og årsmøte samme dag for å oppnå gode synergier. 

Ny Skonsengbru 

Saken om gangbru ble til Ny Skonseng bru. Vi gav innspill til kommuneplan for 2015-2027 der vi ba om at 

punktet i kommuneplanen om gangbru endres til «Ny bruløsning til Skonseng» som ivaretar alle trafikanter. 

Dette fikk gjennomslag, og det er nå regulert inn område til ny Skonsengbru. Kommunen har i prioriterings-

listen til fylket/vegvesen (innspill til regional transportplan) bedt om at ny bru må inn i handlingsprogrammet. 

Bustneslia, gang/sykkelsti Båsmo-Alteren og dekke på vegen i Langvassgrenda og Øverdalsveien er foran i ned 

nåværende køen. Dermed ble vår hovedoppgave å få brua høyere opp på prioriteringslisten. Etter flommen i 

januar 2017 hadde vi møte med kommunen (ordfører, rådmann, teknisk sjef og bydrift) for å understreke 

behovet for ny bru ettersom brua skaper en demning med is. Argumentene våre er tatt med i kommunens 

innspill. Bøgdalaget må fortsette å følge opp dette og argumentere for at planene om ny bru må iverksettes nå 

og at de sakene som er prioritert før ikke nødvendig\vis må være gjennomført før det blir ny Skonsengbru. 

Isgang i Ranelva. Langvatn-reguleringen 

NVE utarbeidet i 2014 rapporten: ”Manøvrering av Reinforsen/Langvatn i forkant av potensiell isgang». Denne 

sier Statkraft blir brukt ved isgang. Ved siste isgang i januar 2017 foretok Statkraft maksimal nedtapping i 

forkant og kunne ifølge dem ikke gjort noe annerledes. Likevel fikk vi oversvømmelser med store skader hos 

flere langs elva. Slike oversvømmelser er uakseptabelt for de som bor langs elva. Vi mener at NVE/Statkraft må 

vise mer vilje til å finne løsninger når det går så galt, også når de mener de har gjort alt riktig. Langvatn-

reguleringen er til revisjon og SORB skrev i mars 2017 sin uttalelse til NVE basert på vår kunnskap og innspill.. 

Behandlingen er utsatt av NVE. SORB innser også at varsling ved isgang ikke ivaretas av noen på 

tilfredsstillende måte og vurderer derfor å lage en egen meldings-varsling til de som bor ved elva 

Avfallsmottaket på Røssvollheia 

Her maser vi jevnlig om at det må bli bedre vedr «flygeavfall» og «fuglemating». Her er det et stort 

forbedringspotensiale. HAF vil fra 2019 ta imot avfall i Vika og da håper vi det blir bedre på Røssvollheia. 

Navnevalg veier 

Bøgdalaget har innhentet informasjon og gitt uttalelser til kommunen om navnevalg på veier i bøgda. I tillegg 

har vi klaget på et kommunalt vedtak om navnevalg. Vi mener det er riktig at vi blir hørt denne gangen.  

Skonseng 16. mai 2018 

Styret i Skonseng og Røssvoll Bøgdalag (SORB) 

 

Aktuelle oppgaver og saker i 2018 i tillegg til oppfølging av sakene nevnt ovenfor:                                                                 

Trafikksikring og gatelys langs «skoleveiene»  - Omkvalifisering av kommunale veier  til private – Avklare om 

Bøgdalaget skal engasjere seg i lokalbutikkens framtid – Foreta en bedre oppgavefordeling i bøgdalaget – 

Sørge for å få montert ny utendørs oppslagstavle på Joker – Vedlikehold av benkene som er satt ut  -      

Avklare ny offentlig adkomst til Køta  – Assistere Lapplias venner med det vi kan hjelpe dem med 
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