
Referat fra møte 31.10.2022
(Dette er det 31. møtet på tre år)

Til stede: Siw Storø, Harald Grøtting, Bjørnar Smines, Silje Jakobsen, Heidi og Frank 
Rørmark, Elin Skage Hovik, Baard S. Kristiansen

Agenda:
 Generell info om mulighetsteam fra Elin/Baard
 Status/gjennomgang fra hver deltaker
 Gjennomgang av tabell
 Eventuelt

Generelt
- Vi kan prøve å få til teamsmøter i forhold til Lund-Smines fremover. Kanskje et fysisk

møte til våren, når Lundstua åpner nyoppusset. 
- Det er satt i gang et mulighetsteam på Statland, som jobber godt med tiltak og 

aktivitet. Startet i mars.
- Har hatt et stormøte tidligere i år, og skal ha et nytt 10. november. Viktig å holde 

engasjementet oppe.
- Ellers et lite drypp fra kommunestyremøtet 20. oktober: vi fikk skryt for arbeidet i 

mulighetsteam som er gjort og gjøres. Godt med slike tilbakemeldinger:-) 
- Vi, Elin og Baard, er bedt om å skrive en intern rapport om arbeidet med 

mulighetsteam. Erfaringene så langt, og hvordan vi organiserer oss og sammensetning 
av teamene. 

Status

Silje: 
- Skjer ganske mye på Lundstua. Er ute av bygget, hjelper til med rydding og riving. 

Det er en stor ombygging og endring av Lundstua. Synd å holde stengt så lenge, men 
det må til, og det blir bra til slutt. 

- Hotellet er åpent, og vi får til å lage frokost. Mat for øvrig må gjester ordne selv, og 
det ser ut til at det går bra. To grupper i november som ikke så mørkt på å ordne med 
mat selv. Det er bra. 
Det er ikke mulig å ordne varm mat på hotellet, det er kun en mikrobølgeovn. Kan 
ellers bistå med oppvarming av mat. 

- Planen er å åpne 1. mars. Entreprenører sier de skal være ute til 1. februar. Så skal vi 
gjøre oss kjent med de nye fasilitetene, som nytt kjøkken osv. 

- Har vært på møte i forhold til innbyggerpunktet. 
- Hotell skolestua: sommeren har vært helt grei, kunne kanskje vært litt bedre i forhold 

til drop-in. Høsten har vært ganske bra. 

Harald
- Når Lundstua stengte, ble det bestemt at det skulle være lørdagskafé på grendehuset. 

Populært tiltak, og mange har møtt opp. Klage på prisene, det var for billig:-) 
- Viktig å ta hele kommunen i bruk. Viktig med skole i distriktene. 



- Har fått flere «slag i trynet»: skolestruktur (Sørenget), AtB som gikk ut med forslag om å 
legge ned ferjesambandet Lund-Hofles for å spare penger. Burde ikke vært lagt ut eller tatt 
med i det hele tatt. 

- Jobber videre med skilting på områdene som er planlagt.
- Viktig å ha et grendelag/velforening i ei bygd som kan være beredt til å uttale seg i saker som 

angår bygda. 

Bjørnar:
- Reguleringsplanen for havneområdet i båthavna. Høringsfristen er gått ut, og arbeidet 

fortsetter videre. 
o Ser greit ut, men det er noen betenkninger i forhold til grunnforholdene i området; vil 

bæreevnen være god nok? Samarbeid rundt dette med de som planlegger og de som 
kom med innspill på dette, fylkeskommunen. 

o Kommet innspill på om planen burde vært utvidet, slik at båthotellet og slipen ble 
med. Det er i utgangspunktet ikke så interessant.

o Også innspill i forhold til bygging av naust, men det er ikke ønskelig med fortetting av
naust.

- Planen på Lund, i forhold til bobilparkering, er foreløpig satt litt på vent av to grunner: 
arbeidet med arealplanarbeidet i kommunen, og mannskapsmangel. 

o Det er ønskelig med et oppstartsmøte rundt dette, men ting tar tid. 
o Ordfører jobber litt med saken, gjennom at det blir endringer rundt ferjeleiet og 

ilandkjøring, oppstilling osv. Det er flere ting som skjer, som for eksempel veien over 
Salsnesfjellet. 

- Det er økt etterspørsel etter båthotell, og det leies lokaler på Lund for å kunne imøtekomme 
denne etterspørselen.

- Bølgebryterprosjekt: har hatt møte med Trondheim havn, og det var et positivt møte. Det må 
søkes til Trondheim havn som behandler søknaden på vegne av Namsos kommune. Søknad 
sendes inn inne kort tid, om å få legge ut en bølgebryter av sammenskrudde dekk. Trondheim 
havn er positive til en slik løsning, og arbeidet vil bli gjort til våren med en prototype. Hvis 
dette fungerer, vil det bli lagt en slik bølgebryter som dekker behovet i båthavna. Disse kan 
festes i rør brukt til mærer, da 4 i bredden slik at demping på overflaten også blir bedre. 
Trondheim havn kan være behjelpelig med belysning slik at båttrafikken kan være trygge på 
sjøen. 

- Det har vært snakk om å bruke gamle oppdrettsnøter. Dette kan i værste fall føre til en 
gnissing not mot not, og dette fører til partikkelfrigjøring som forurenser. Derfor foretrekkes 
bildekk. 

- Faksstranda hyttefelt har dannet hytteforening. Bra!

Siw:
- Finansiering av parkeringsplass. Det er søkt om friluftslivmidler, og har fått innvilget 190`. 

Midlene må brukes innen to år, søkt om utsettelse av fristen. Har hatt samtale med Thor 
Brandt, om utsettelse. Sende en enkel e-post rundt dette. Grei sak, under forutsetning av at 
tiltaket gjennomføres i løpet av 2023. 

- Holder fremdeles på med turskilt, og det jobbes videre med for å få disse på plass. Håper å 
være i mål med alle skiltene i løpet av våren -23. Skilt-tavlene er på plass, bortsett fra to stk. – 
på Smineset og på Lund. På Lund må det ventes til ombyggingen av Lundstua er ferdig. 

- Gruset opp veien til Bjøllivatnet. Stort sett bra, noen plasser veien er gravd av på grunn av stor
nedbør. Må fikses. 

Heidi/Frank:
- Reguleringsplan hyttefeltet: 



o Prøvegraving i området vi først tenkte, var mye leire. Hvis vi skal finne ut hvor dypt 
leira går, koster det mellom 300.000 – 500.000,-. Kan være bortkastede penger hvis 
det er mye leire, dypt.

o Har vært nødt til å tenke nytt, og det er litt endring i planene. Flytter litt på områdene, 
og skal foreta ny prøvegraving i nytt område. Håper å få til dette i løpet av høsten. 
Ting tar tid.

Vi avtaler et nytt møte før jul:
Fredag 16. desember kl. 10.00. 

 Oppdater gjerne underveis med bilder osv. 

Ref. 
Baard Skoglund Kristiansen

  


