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Årsmelding 2014
Skonseng og Røssvoll Bøgdalag(SORB)

Skonseng og Røssvoll Bøgdalags arbeidsutvalg har i 2014 bestått av:
Navn

Representant for

Katrine Loftfjell-Kjelen

Skonseng Naturbarnehage

Jan Sollien-Røssvoll

Næringsliv

Stig Jonny Forshei

Røssvoll og Skonseng
samfunnshus

Frank Robert Skugghei

Næringsliv

Gerry Andersen

Næringsliv

John Olav Langfjell

Skonseng Ungdomslag

Kristen Elias Rødvann

Skonseng Vasslag

Aina Sætermo

Skonseng skole og ungdomskorps

Laila Sakrihei Haugsdal

Skonseng Skole FAU

Anni Breivik/Frank
Westgård

Skonseng Skole

Trond Pedersen

Røvassdalen Skytterlag

Gerd M. Sandhei

Menighetsrådet

Styret har i 2014 bestått av:
Navn

Funksjon

Valgt inn som/for

Robert Jamtli

Leder

Privatperson

Finn Løkås

Nestleder

Privatperson

Birgit Mathisen

Kasserer

Privatperson

Mette Fallhei

Sekretær

Privatperson

I tillegg har John Olav Langfjell hatt ansvaret for nettsiden www.skonseng.no og oppdatert
informasjon om SORB på nettet.
Valgkomiteen har i 2014 bestått av:
Steinar Røssvoll og Anne Lise Skonseng Sætermo
Revisorer
Det har ikke vært mulig å få tak i revisorer i år

Årsmøte for 2013 ble avholdt 20.03.14
Møter
Det er siden siste årsmøte avholdt:
1 møter i arbeidsutvalget 24.11.14 og et styremøte den 12.02.15
Referatene er dessverre ikke kommet ut på www.skonseng.no da vi har manglet web ansvarlig

Saker det har vært jobbet med siste året:
Ny jernbane - vedlikehold
Finn har vært i kontakt med Rana Gruber i forbindelse med opprusting av jernbanen. De var positive
til å informere SORB om dette etter hvert. Finn holder kontakt med RG slik ar vi blir informert når
dette arbeidet er klart. Vi vet ikke når dette arbeidet starter, det avhenger av bevilgninger.
E6
Anbudsarbeidet er i gang. Det er tre entreprenører som regner på dette. Oppstart er beregnet til
høsten 2015. Det vil bli avholdt et infomøte i forkant av oppstarten. SORB følger opp saken.
Gangbru
Finn har sendt brev til Regionsjef i Vegvesenet Kjell Skjerve. Det er ikke mottatt svar på dette, men
Finn følger opp med en telefon. Dette for å starte saksgang og komme i dialog med vegvesenet.
Kontakt med Vegvesenet
Robert var i kontakt med Vegvesenet( Vidar Hansen) for rydding av skog og kratt. Etter hvert ble
dette gjort.
Nytt kryss
Det er sendt brev til kommunen ang. krysset ved gammelskola. I forbindelse med eierskifte er det
foreslått at veien blir lagt litt om. Det blir tatt opp i trafikksikkerhetsutvalget i kommunen onsdag 26.
11.14. Trafikksikkerhetsutvalget har i februar 2015 vært på befaring.
Boligfeltet
Boligfeltet ligger i behandlingskø hos kommunen. Arealplanen må rulleres og arealet må
omdisponeres fra landbruksareal til boligområdet før boligbygging starter. Det er ifølge
saksbehandler i Rana Kommune håp om at rullering av arealplan blir lagt ut rundt påsketider.
Brøyting av veien rundt Reinforsen
Robert spilte saken over til Statskraft for å få de til å betale dette. Statkraft har tatt på seg ansvaret
for utgiftene som påløper grunnet brøyting.
Isgang i Ranelva
Robert har vært i kontakt med Sverre Selfors for å få rapporten som er utarbeidet rundt isgang i elva.
NVE har utarbeidet en rapport:”Manøvrering av Reinforsen/Langvatn i forkant av potensiell isgang.
Dette bør munne ut i en handlingsplan eller tiltaksplan. SORB følger opp saken og deltar på
eventuelle møter.

Søppeltippen
Prosessen med å lage renseanlegg for sigevann fra søppeltippen er i gang. Anbudet er utlyst, men
selve arbeidet med å lage renseanlegg er ikke startet.
Informasjon fra Lapplias venner
Lapplias venner har bestemt at de skal sette opp et redskapshus(skøt) til sommeren. De skal også
merke stien fra Røssvoll-lia til Lapplia.
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