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TID  : 18.03.2010 -rett i etterkant av årsmøte, kL.19.25-20.30 

 

Tilstede fra arbeidsutvalget: Marianne Fineide, Robert Jamtli, Stig Are 

Eriksen, Heidi Bruksås, Jon Olav Langfjell, Gunn Laila Kalkenberg, Per Olsen, 

Steinar Røssvoll, Ørjan Skogmo, Gunnar Røssvoll, Undis Pedersen,og Terje Solbu 

 

Ikke tilstede fra arbeidsutvalget: Bodil Saghei, Trond Pedersen, Kristen E. 

Rødvand, Elisabeth Bakken og Tommy Olsen 

 

Tilstede var også 3 andre fra bygda som var med på årsmøtet og som ble 

invitert til å være med videre. Det var: 

Kari Brekke Arnesen, Finn Løkås og Lars Petter Røssvoll 

 

Sak 1. Konstituering 

Følgende ble valgt til styre frem til neste årsmøte: 

Leder Marianne Fineide 

Nestleder Robert Jamtli 

Sekretær Gunnar Røssvoll 

Kasserer Stig Are Eriksen 

 

Sak 2. Boligbygging - status 

Grunneier Egil Martinussen, Kildebekken Boligfelt: Hans tidligere 

samarbeidspartner er gått konkurs. Grunneieren arbeider med å få til samarbeid 

med ny partner. MOBO er fremdeles interessert i prosjektet. 

 

Firmaet Bern.Olsen arbeider videre med planene om Røssvoll Boligfelt. Neste 

steg er møte med Rana Kommune og mulig igangsetting av konsekvendsutredning i 

forhold til flom. Leder Elnar Olsen har lovet å holde oss informert og å komme 

på møte med info når arbeidet er kommet lengre. 

 

 

 

 

 



Sak 3. Trafikk og trafikksikkerhet 

Ang. Statens vegvesens prosjekt Ny Langvassåga Bru E6 og gang og sykkelvei 

Reinforshei-Røssvoll: prosjektet er stoppet i vegvesenet og nytt prosjekt for ny 

E6 fra Fallhei-Sandhei vil bli startet opp straks som første steg i Vegpakke 

Helgeland under forutsetning av vedtak om bompengefinasiering. 

Bompenger og bompengeplassering ble diskutert. Det fremkom bekymring for 

trafikksikkerheten over Granheia når kanskje mange velger å kjøre der etter en 

ev. innføring av bompenger. Og så fremkom det bekymring om at det kan bli 

mindre attraktivt å bo i bøgda vår med en bompengestasjon mellom bøgda og Mo 

sentrum. Trafikksikkerhetsutvalget i SORB ble bedt om å påvirke prossessen 

fremover for å jobbe for de beste løsninger for bøgda innen de rammer som blir 

vedtatt (bompenger eller ikke). 

 

SORB har gitt innspill i form av brev til Rana Kommune om at skolekretsen ikke 

må deles av en bompengestasjon. 

 

Manglende brøyting av gang og sykkelvei på brua over jernbanen er trafikkfarlig 

da gående med feks barnevogn blir tvunget ut i veibanen. 

SORB skriver brev til kommunen ang. dette. Sekretæren sørger for at brev blir 

skrevet og sendt så snart som mulig. 

 

Sak 4 Tursti Røssvoll-lia og benk Norbuveien 

Gunnar orienterte om mulige utviklingsmuligheter, forlenginger og forbedringer 

for turstien i Røssvoll-lia. 

 

Benk som SORB har besørget laget og plassert i Nordbuveien er flyttet til 

enden av veien av noen av brukerne. Det fremkom ønske om enda en benk i regi 

av SORB blir satt opp på utsiktplass ved Preikstolen (opprinnelig plassering). 

Dette besørger Per, Gunnar og Robert. De kjøper inn, snekrer, ordner med 

grunneier og setter ut 

 

Sak 5 Skonseng Skole – skolestruktur og kvalitet 

Kari Brekke Arnesen, som er tillitsvalgt på Skonseng Skole, orienterte litt om 

situasjonen i fht prossessen på strukturendringer og kvalitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sak 6 Elgen i bøgda vår 

Bøgdalaget har mottatt brev fra Finn Løkås med forslag om opprettelse av et 

elgutvalg i regi av bøgdalaget som kan arbeide mot aktuelle parter for å finne 

løsninger for elgen i bøgda vår ifh jernbanen. Han foreslår videre satsing på å 

arrangere en elgdag hver høst med feks doning med krattrydding langs 

jernbanen.  

Bøgdalaget diskuterte saken og alle var positive til forslaget. 

Elgutvalg ble satt ned: Terje Solbu og Finn Løkås. De fikk i oppdrag å skaffe et 

medlem til i utvalget og å sette igang arbeide for å fremme elgens vel i bøgda 

vår på en positiv måte på vegne av bøgdalaget. 

 

Sak 7 Bøgdadag 

Det ble diskutert om det er interesse i bøgdautvalget/bøgda for at det en gang i 

året blir arrangert en Bøgdadag med forskjellige arrangement, eks. Utstillinger, 

bodslag, Temaer til debatt, konsert etc 

Bøgdalaget var positiv og Gunn Laila Kalkenberg ble utpekt som leder i et 

Bøgdadag-utvalg. Hun må få med seg flere i utvalget og dra i gang lag og 

foreninger til et felles arrangement. 

 

Sak 8 Intranettside 

Manglende info til folket i bøgda på hva Bøgdalaget er og hva bøgdalaget driver 

med, sammensetning osv ble etterlyst. Det er stor enighet om at vi må få til en 

informasjon på nettet. 

Finn Løkås informerte om at domenet Skonseng.no kan tas i bruk som en portal 

for alle lag og foreninger i området. 

Jon Olav Langfjell og Tommy Olsen ble utpekt til et nettinfo-utvalg i bøgdalaget. 

De har i oppdrag å sørge for at Bøgdalaget kommer på nett. De besørger i 

samarbeid med Finn Løkås at det blir via en portan på Skonseng.no 

 

Referent Marianne Fineide (på vegne av nyvalgt sekretær Gunnar Røssvoll) 


