SKONSENG OG RØSSVOLL BØGDALAG
Referat fra møte i arbeidsutvalget
Sted : Skonseng Skole
Tid : 20.juni 2011 ca kl.2000 (i etterkant av folkemøtet)
Det møtte 8 personer.

Sak 1. Innspill fra SORB ang utvidelse av planområdet for E6 Fallheia Sandheia
Oppsummering etter folkemøtet og diskusjon ang SORBs innspill ifm Statens
Vegvesens varsel om utvidelse av planområdet for E6 Fallhei – Sandhei og videre
arbeid med denne saken.
Enighet om at innspill må gis til Rana Kommune og alle politiske partier i tillegg til
Statens Vegvesen. Trafikksikkerhetsutvalget besørger at innspill gis fra SORB
innen fristen 8.7.11.
Unison enighet om at alternativ 2 med utvidelse av planområdet i
Røssvollneset og fremtidig E6 gjennom Reinforsheia må skrinlegges
øyeblikkelig. SORB ønsker ikke det nye alternativet utredet videre. Dette
fordi:
Ny fremtidig E6 må gå utenom bebyggelsen
Ny fremtidig E6 må ikke splitte opp en del av bygda med E6 gjennom
bebyggelsen på Reinforsheia.
Flere alternativer nå og utvidelse av planområdet vil forårsaken store
forsinkelser før realisering kan starte. Det er svært uønsket med
ytterligere forsinkelser nå!
Uaktuelt å fjerne 7 bolighus i Røssvollneset
Lang planleggingsperiode fremover skaper stor usikkerhet og frustrasjon
for beboerne spesielt i Røssvollneset og på Reinforsheia
Fortsette planleggingen bare med alternativ 1 og bruk knappe
planleggingsressurser på bare at alternativ (alt.1) og kom snarere i mål
med planlegging og dermed også realisering.
E6 gjennom Reinforsheia vil skape mye støy for beboerne
E6 gjennom Reinforsheia vil medføre trafikkfarlige situasjoner og et
svært utrygt miljø for barna og alle andre i området.

M. Fineide (i G. Røssvoll fravær)

Det nye alternativet vil ikke løse elgtrekk-problemet som lett vil kunne
løses i alternativ 1
Med alternativ 1 så får alle beboerne fri og trygg tilgang til mye brukte
rekreasjonsområder
SORB har ingen innspill til utvidelsene av de andre områdene i varselet.
SORB, vhja M. Westermark og R. Elvebakk, starter underskriftsaksjon:

NEI til fremtidig E6 gjennom Reinforshei og Røssvollneset!
Bygg ny E6 i tunnel utenom begyggelsen iht opprinnelig plan!
Liste legge på Joker.

Trafikkutvalget tar kontakt med Rana Blad i morgen for å få reportasje ang.
SORBs synspunkt.
Det arbeides videre for snarest å få stoppet denne saken. Er det mulig å få opp
saken i kommunestyret tidlig høst 2011?
SORB vil arbeide for å skape mest mulig blest om saken og mot
kommunepolitikerne for å få de på banen.
Sak 2. Eventuelt
Ingen saker og ingen hadde noe nytt å meddele i pågående saker.

M. Fineide (i G. Røssvoll fravær)

