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SKONSENG OG RØSSVOLL BØGDALAG 
 

Referat fra møte i arbeidsutvalget 

 

Sted  : Skonseng Skole 

Tid : 30.januar 2012 kl.1900- ca 20.30 

 

Det møtte 10 av 17 personer i arbeidsutvalget. 

De som møtte opp var: Robert Jamtli, Stig Are Eriksen, Kristen E. Rødvann, Gerd 

Marit Sandhei, Line Lillerødvann, Anni Breivik, Steinar Røssvoll, Heidi 

Hindrumsen, Terje Solbu og Marianne Fineide 

 

 

 

Sak 1. Diskusjon om innspill og merknader til detaljreguleringsplan for E6 

Fallheia - Sandheia 

  

Den fremlagte detaljreguleringsplan fra Statens Vegvesen og innspill som SORB 

har mottatt i denne saken ble diskutert. Styret og trafikksikkerhetsutvalget 

fikk i oppdrag å sende innspill til Statens Vegvesen på bakgrunn av innspillene og 

diskusjonen på møtet. Viser til innsendt innspill for detaljer. 

 

Sak 2. Info fra styret og utvalgene 

 

Siden siste arbeidsutvalgsmøte den 20.6.11 har det vært få henvendelser til 

SORB. 

 

Vi har mottatt en sak til årsmøtet fra underutvalget Lapplias venner. Nordland 

Fylke har bevilget 120.000,- til arbeidet med gjenreising av smia med mere i 

Lapplia. Årsmøtesaken går på kassakredittlån til tilskudd utbetales fra Fylket.  

 

Tursti-gruppa har i sommer merket ny tursti fra enden av skogsveien i 

Granlandet frem til Huerberget. 

 

Intet nytt pr i dag i arealplanrullering eller Røssvoll Boligfelt sakene som SORB 

tidligere i planprossessen har gitt innspill på. Kommunen har gitt til svar at bl.a. 

lite saksbehandlingskapasitet medfører treghet. Men at begge saker trolig 

kommer ut på offentlig ettersyn på ettervinteren. 

 

Intet nytt fra arbeidet i gangbru-utvalget, om mulig løsning på behovet for 

gangbru på eller ved Skonsengbrua. 
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Terje Solbu opplyste at det er foretatt sprøyting langs jernbanen der SORB ved 

elgutvalget stod for skog og krattrydding. Dette er utført i 2011 og vil bli utført 

ihht tidligere vedtak, også i 2012. 

 

Anni Breivik informerte om den gjennomførte og tildels pågående 

rehabiliteringen av skolen.  

 

Sak 3. SORB mangler sekretær 

 

Røssvoll og Skonseng Samfunnshus har valgt ny representant til SORBs 

arbeidsutvalg og dermed er Gunnar Røssvoll ute av arbeidsutvalget. Dette 

medfører at SORBs styre har mistet sin sekretær. Ingen meldte seg frivillig i 

dette arbeidsutvalgsmøte til å påta seg funksjonen, og det ble besluttet å 

utsette å rebesette sekretærfunksjonen til første arbeidsutvalgsmøte etter 

årsøtet den 26.3.12, der konstituering er første sak. 

 

Gunnar Røssvoll har sagt seg villig til å fortsette arbeidet i tursti-underutvalget. 

Dette setter arbeidsutvalget i SORB stor pris på. 

 

Sak 4. Eventuelt 

 

Ingen saker 

 


