Referat fra møte, arbeidsgruppen, 17. januar 2022, Teams-møte
Til stede: Siw Storø, Bjørnar Smines, Silje Jakobsen, Baard S. Kristiansen, Elin Hovik Skage,
Harald Grøtting, Heidi Johnsen og Frank Rørmark
Agenda for møtet:
-

Status fra hver av deltagerne
Oppdatering av tabell
Annet

Statusrapport
Siw:
Har hatt møte med fagtrykk: har fått tilbud på de 6 skilttavlene som skal settes ut. Ikke helt
ferdig, gjenstår noen detaljer.
Pris for 6 stk skilt: ca. 23.200,- + MVA, kartarbeid i forkant og frakt kommer i tillegg.
I forhold til å sjekke ut muligheter for å knytte dette til nettside, eks. Visit Namdalen. Vi
tenker på om vi skal invitere Bente Snildal til et møte.
Gjenstår litt på stien til Bjøllivatnet, tas til våren.
Harald:
Leirskole på Salsnes: kan være med på planlegging og samarbeid med kommunen på det.
Arbeidet med reguleringsplanen har ikke kommet i gang, men det skal settes fart på dette nå.
Lage kladd på hva som skal reguleres, få kontakt med arkitektfirma som kan være til hjelp
der. Viktig i forhold til å få det ferdig så fort som mulig.
Bjørnar:
Bølgebryter – har ikke hatt kontakt med Namsos kommune, men det skal gjøres slik at vi
kommer videre i prosessen.
Bobil-plass: svar fra NAF videresendt til Thomas Finnanger.
NAF har startet et nytt firma som heter Utflukt AS og representerer tiltak rundt camping osv.
Kan være en samtalepartner i forbindelse med dette prosjektet, så får tiden vise hvorvidt de
blir med videre i prosjektet. Dette er et interessant tiltak for dem, distriktsvennlig.
Thomas skal videre ha kontakten med dem. Det er også formidlet at arbeidsgruppen er
tilgjengelig hvis det skulle være behov.
Silje:
Bredbånd: har vært i kontakt Telenor for å få lagt inn bredbånd i Lundstua. Ønsker å koble
seg på ny fiber. Det er ønskelig med nett på skolen når den er ferdig, og kanskje kan det sette
litt fart i å få utbygd spredenettet. Tar kontakt med Kjell Ivar Tranås for å høre ut hvordan det
ligger an.
E-postadresse Kjell Ivar Tranås: kjell-ivar.tranas@namsos.kommune.no
Telefon: 478 17 262

Skolen: litt stille akkurat nå på grunn av korona + +. Møbler bestilt, og håper det nærmer seg
ferdigstillelse om et par-tre måneder.
Utvikler egen hjemmeside hvor Lundstua og skolen kobles sammen.
Lundstua: oppgradering av kjøkkenet, i tillegg har Lundstua generelt behov for en
oppgradering. Tenker fremover, og ser behov for utvikling. Må gjøres på et gunstig tidspunkt
slik at det ikke blir stengt for lenge.
Heidi / Frank:
Nytt kart, ikke helt som det første utkastet.
Har planer om å bygge 4 utleie-enheter. Justering i forhold småbåthavnen på grunn av en
fugleart som skal skjermes.
Siste innspurt for å få det ut på 2. gangshøring. Venter på å få en geoteknisk vurdering.
Sjekker også litt mer rundt Makrellterne-arten, siste undersøkelse er fra 2009.
Dato for neste møte: 14. mars kl. 09.30 – 12.00, Lundstua.
Da satser vi også på befaring hos Heidi og Frank.

Forøvrig:
Vi bør si mucho til spanjolene
- det betyr mye for dem:-)
Her er lenke til info på planportalen, Namsos kommune:
https://namsos.kommune.no/planportal/mulighetsteam/
Tabell legges ved utsending av referat og bes oppdatert på de områder som har behov for det.
Skriv gjerne i en annen farge, slik at det blir lettere å se hav som er oppdatert.
Takk for flott møte!

Ref.
Baard S. Kristiansen

