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Til stede:
Tidspunkt og sted:
Agenda 23.6.2021:
-

Pressemelding/sak til NA
Reguleringsplan Smines småbåthavn
Eventuelt

Referat fra møtet:
Midler til P-Plass: forskyves til 2022
Næringsfond til samme sak: forskyves noe også, til 2022
Harald har oversikt over alle innkomne tilskudd. Sender denne oversikten til Elin
Bjørnar: kontaktet Trønderplan og fått cirkapris for utarbeidelse av reg. plan for småbåthavn
Det trengs omlag 250.000,- til reguleringsarbeidet totalt. Det skal søkes muligheter for
medfinansiering men det må også rigges et opplegg slik at det er mulig å sponse opplegget (spleis) >
Siw kan se på det og muligens bistå.
Elin kontakter Kjell Ivar Tranås for eventuelt bidrag fra kommunen.
Det kreves grunn undersøkelse/geoteknisk
Grunneier Johan Smines: positiv til planene
Bjørnar forhører seg med banker
*******************************************************************
Namdalsavisa:
Elin påbegynner en pressemelding og setter opp hvilke punkter vi skal innom. Alle bidrar med noe
skriving opp imot de tiltak som er i gang eller planlegges.
NA inviteres til et møte i august, hvor vi har kake og feiring av milepæler
Brosjyren korrigeres og riktig versjon sendes til Elin slik at den kan legges ved pressemeldingen
Harald: om tilskudd og alle midler, samt noe historie fra området
Bjørnar: om potensialet og mulighetene i Smineset
Siw: om turstiene og tilrettelegging for allmenheten
Silje: om planene for Lundstua og gammelskolen
Hege: om stolpejakt og hva et slikt stedsutviklings prosjekt gjør med folkehelsa
Elin: om selve prosjektet og at Namsos kommune vil fortsette å bruke mulighetsteam som metode
for lokal stedsutvikling framover
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Baard: om hva det betyr for en «ordninær saksbehandler» i kommunen å få lov til å komme inn til
kjernen i ei grend, og se og oppleve hvilke krefter som drar utviklinga og det styrkede fellesskapet en
slik prosess kan føre til. Og om samhandlinga mellom kommune og lokalbefolkning.
Heidi Johnsen hadde ikke fått eposter med info og innkalling. Systemfeil. Det var sendt opptil flere.
Blir med på neste møte.

Namsos 28.6.2021

