
Referat fra møte, arbeidsgruppen, 14.mars 2022 kl 09.30-12.00 Lundstua

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

Agenda:

- Status fra hver av deltakerne
- Gjennomgang og oppdatering av tabell
- Innspill fra Siw: åpent møte med hytte-folket, politisk orientering
- Visit Namdalen, hva vil vi med møtet med Visit Namdal? Hvilket gjensidig utbytte 

ser vi for oss? Kan vi se på hele strekningen fra Namsos til Lund???

Status

Elin
Møte i dag, mandag 14.3, rundt formidling av det positive rundt prosessen på Lund. Ikke bare
politisk, men også alt rundt. Skal få på plass en kommunikasjonsstrategi rundt dette slik at vi 
når ut med det som skjer, både på hjemmeside, facebook osv.  
Elin/Baard lager en presentasjon som kan brukes i ulike fora, også politiske utvalg. Lage en 
slags pakke som vi har til bruk.

Vi jobber med en sluttrapport som skal være ferdig i løpet av våren.

Vi skal til Statland for å begynne et nytt prosjekt, og Bjørnar har sagt ja til å være med dit 
som representant fra prosjektet på Lund. Viktig å frem det positive som har kommet frem på 
Lund.

Viktig å informere internt i administrasjonen/saksbehandlere om det som foregår på Lund. 
Når søknader kommer inn, få med det som foregår av prosjekt på Lund.

Heidi/Frank
Har ikke skjedd så mye siden sist. Det er siste innspurt for planen på 2. gangs høring. 
Utfordringen har vært Makrellterna. Ser nå på muligheten for å gjøre dette til noe positivt, og 
gjøre litt mer ut av det. Ser også på muligheten for å flytte flytebryggen utenfor området der 
fuglearten har sitt område.  
Det er jo mulig å se på hvordan man kan utnytte dette, bruk av skilt osv.

Silje
Innbyggerpunkt: møte på onsdag for å høre om erfaringer. 
Hotell Skolestua: Har søkt om skilting til Statens vegvesen. Anmodning fra 
fylkeskommunen, som har sendt videre til vegvesenet. Det blir skilting til hotellet og til 
Lundstua litt lengre frem.

Satser på åpning til påske. 



Kjøkken: Litt større prosjekt enn bare kjøkken, og ser for oss at dette blir til vinteren. Det 
mange søknader som skal skrives til ulike etater. Ting tar tid.  

Rorbuer: Avslag på søknad om dispensasjon for å sette opp rorbuer. Har også fått avslag i 
politisk utvalg. Det planlegges nå å lage en felles reguleringsplan sammen med Thomas 
Finnanger (bobilcamp) og Lundstua v/ Andvari AS. Bjørnar og Harald er med som 
sparringpartnere. Har kontakt med arkitekt og skal etter hvert ha oppstartmøte med 
kommunen. 

Harald
T-skjorter til salgs på Lundstua med reklame for Lund. 
Har kommet i gang med registrering av stedsnavn. 

Har vært et møte med rotary-klubben i Namsos, på Lundstua. Harald deltok. Silje og Håvard 
orienterte om sine prosjekter. 

Er i gang med reguleringsplan for Naturmøteplass Smines. Håper på oppstartmøte ganske 
fort.

Har søkt om tilskudd fra kommunens næringsfond for å få på plass reguleringsplan og det 
som skal være ved båthavnen på Smines. 

Har vært med på møte med Thomas Finnanger og Lundstua i forhold til reguleringsplan for 
området med tanke på bobilcamp og rorbuer. Mange tanker rundt dette; tømmestasjon, 
leirplass, tankanlegg for båter. 

Bjørnar
I forhold til tilskudd fra næringsfond:
Har en jobb med å synliggjøre at dette ikke bare er et stort prosjekt., men flere små. I 
anledning siste søknad om støtte til reguleringsplan, har spørsmålet om dette er en del av det 
store prosjektet, eller om dette er et nytt prosjekt. Reguleringsplansaken er ikke en del av 
båthavnprosjektet, men et eget prosjekt for stedsutvikling. Båthavnprosjektet er avsluttet og 
regnskapet oppgjort. 
Det må nok noen runder i det politiske for å se på hvordan ulike prosjekter skal behandles i 
søknadsprosesser.  
Det er sendt en søknad om tilskudd etter samtaler og kommunikasjon med Kjell Ivar Tranås.

NB: Lage en egen dokument-mal som kan brukes ved søknader om tilskudd. 

  

Siw
Det er arti å være Lunding når det skjer så mye på Lund. Spennende å se hvordan ting blir 
fremover. 
Idrettslaget: Jobber videre med underlagene til turskiltene, slik at de kan komme i 
produksjon. 

Det er litt logistikk i forhold til å få ut 50-60 stolper som skiltene skal festes på. 



Kan det være lurt å ha et større åpent møte for informasjon om det som foregår. Kanskje 
mobilisere til felles jobbing for å få ut stolpene?

Det er jo planer for å ha et møte hytte-eiere rundt påsketider, kanskje kan det være greit å 
kombinere dette med informasjon om det som foregår i det store prosjektet. 

Sette opp tidspunkt for et åpent møte; dag, klokkeslett, servering av kaffe. 

Tirsdag 12. april kl. 18.00 på Lundstua. Idrettslaget og grendelaget tar ansvar for det 
praktiske, setter opp agenda. 

Møte med Visit-Namdalen

Avtalt nytt møte med Bente Snildal; 28. april, 09.00 – 13.00. 

Vi kan bruke mer tid på å rendyrke det vi tenker er aktuelt å ta opp med henne. Sette opp en 
dag med informasjon og hvilke muligheter som er på Lund / Smines. Viktig å se på 
mulighetene,  

Fornminnestien er allerede inne i boka til Visit-Namdalen. 

Kan det være viktig for Visit Namdalen å se på flere områder, da strekningen Namsos – 

Lund; Vemundvik, Jøa, Salsnes osv. Kan denne strekningen gjøres til en slags attraksjon, noe 

mer enn bare en veibit fra Namsos til Lund.  

Kan vi koble på flere, som f.eks. tretopphytta i Breksillan?

Det blir stolpejakt i år også, kanskje skal det være en stolpe på Hotell skolestua? 

Tiltakstabell

Fugleliv til lands og til vanns legges inn som et eget punkt 20 i tabellen. 

Tabellen sendes ut sammen med referatet

Ref. Baard


