Årsberetning 2018 – Valnesfjord nærmiljøutvalg
Generelt
Valnesfjord nærmiljøutvalg jobber kontinuerlig med saker som angår nærmiljøet og
bygdefolket, og fungerer som høringsinstans i aktuelle saker for kommunen. Vi forsøker å
skape aktivitet, begeistring og spre en positiv holdning og optimisme.
Nærmiljøutvalget driftes av styret som består av 5-7 utvalgsmedlemmer. Nærmiljøutvalget
har 5 underutvalg/komiteer: "Bolyst", "Stifinnerne", "Velkomsten" er operative, “Trafikk &
Sikkerhet”, “Møtelyst”, “Hagelyst” og “Grønt Valnesfjord” er nyopprettete grupper.
Styret for 2018 har bestått av:
• Leder: Melanie Merz
• Styremedlemmer: Geir Lærum, Chriss Marken, Waded Haugen, Heidi Nystad, Rakel
M. Hunstad
• Revisor: Lars Bergli
• Valgkomité: Nancy Schulzki, Mathilde Winther

Møtevirksomhet
Det har i 2018 vært gjennomført 8 styremøter. Generelt hadde styret som ønske å holde
styremøtene som åpent møte slik at interesserte mennesker fra Valnesfjord kunne delta på
møtene.
Det ble gjennomført 2 dialogmøter med representanter fra Fauske kommune (ordfører,
rådmann og repr. fra stab avhengig av saksliste). Temaer på dialogmøtene var fiberutvikling,
utvikling Løkåsåsen, status nyskola og barnehagesituasjonen, bassengtilbud, trafikksikkerhet
og arbeid med innspill fra tidligere Bolyst-prosjektet og “Vi former nye Strømsnes”-rapport.
Nærmiljøutvalget ønsker å takke for positiviteten Fauske kommune har møtt utvalget med.
Det har vært gjennomført ett møte med representanter fra Fauske kommune og Nordland
fylkeskommune og medlemmene til arbeidsgruppen “Stifinnerne” i forbindelse med
videreutvikling av Hjerteløypa. Nærmiljøutvalget setter stor pris på de mange gode forslag
representantene kom med under møte.
Ett møte med ett representant fra Fauske kommune og medlemmene til arbeidsgruppen
“Bolyst” i forbindelse med workshop angående konseptutvikling til Løkåsåsen ble
gjennomført.
Videre har det vært gjennomført 2 møter med arbeidsgruppen “Stifinnerne” i forbindelse
med søknad til midler og planlegging av veien videre etter avslag på søknaden. En
kjempestor takk igjen til medlemmene i arbeidsgruppen for deres innsats.

Arbeidsgruppen “Velkomsten” inviterte 2 ganger nye husstander i Valnesfjord til koselig
velkomstarrangement i 2018. Nærmiljøutvalget mener at det er et fantastisk tiltak og håper
at det videreføres i 2019.

Økonomi
Det økonomiske resultatet for 2018 viser et overskudd på kr 39 062,44. Inntektene til
lokallaget i 2018 består av tilskudd fra Fauske Kommune og tilskudd fra Gjensidige stiftelsen.
Revisoren Lars Bergli har godkjent årsregnskapet 2018.

Saker og arrangement
Løkåsasen
Utviklingen av og reguleringsplanen til Løkåsåsen/ gamle skoletomt i Valnesfjord har vært et
stort tema for bygda. Fauske kommune inviterte til folkemøte i april i forbindelse med
forslag til reguleringsplanen. Deretter sendte nærmiljøutvalget sitt innspill til forslaget. På
møte mellom arbeidsgruppen Bolyst, Fauske kommune og nærmiljøutvalget ble det bestemt
at det arrangeres workshop våren 2019 for å få utviklet et helhetlig konsept til Løkåsåsen.
Konseptet kan brukes av Fauske kommune til å legge føringer for framtidige utbyggere av
området.
Busskutt
Nærmiljøutvalget sendte sitt innspill på foreslått kutt av ruter til Nordland fylkeskommune.
Valnesfjord nærmiljøutvalg har lagt merke til foreslått kutt på noen strekninger i busstilbudet i fylket,
spesielt Bodø-Fauske ruter.
Selv om vi forstår at dette er et tiltak fylket ser seg nødt til å vurdere realisert føler vi at vi må komme
med noen betraktninger som kan påvirke negativt hverdagen for både dags- og arbeidspendlere og
pensjonister fra Valnesfjord.
De avgangene vi snakker gjelder Rute 100 med tidspunktene avgang kl.13:25 fra Fauske stasjon til Bodø
og avgangen kl.16:00 fra Bodø lufthavn til Fauske.
Ved kutt av avgangen kl.13:25 Fauske-Bodø blir det ingen busstilbud mellom byene mellom 12:10 og
15:55 bortsett fra tog-transport kl. 14:24, men per i dag kan man ikke bruke samme betalingsform på
begge tilbud, altså faste pendlere kan ikke benytte samme månedskort på tog og buss.
Ved kutt av avgangen kl.16:00 Bodø-Fauske blir det en ventetid på 50 minutter (mellom 15:30 og
16:20) som for noen arbeidspendlere blir for lenge å vente etter endt arbeidsdag. Ja, det går tog
kl.15:10 og kl.16:05, men per i dag kan man ikke benytte samme månedskort på tog og buss.
Vi ønsker at både dagspendlere og arbeidspendlere fra Valnesfjord og ellers i regionen skal ha gode
tilbud slik at de fortsetter å bruke offentlig transport i form av buss eller tog. Vi tenker også at å ha
gode transporttilbud er en del av den utviklingen vi ønsker oss i form av
miljøvennlig framkommelighet for innbyggere og den generelle positive opplevelsen som folk får ved å
kunne velge kollektiv transport.
Istedenfor å kutte busstilbudet vil det være fantastisk å få flere avganger slik at befolkningen i
Valnesfjord vil føle at det er attraktivt å velge kollektiv transport. Spesiell pensjonister vil sette pris på
flere avganger siden buss er ofte den eneste måten de kan bruke for å komme seg til Bodø eller Fauske
fra Valnesfjord og tilbake.

Trafikksikkerhet
Trafikksikkerhet for myke trafikanter i bygda har nærmiljøutvalget jobbet mye med. Det ble
sendt brev til Faglig trafikkforum Fauske for å gjøre oppmerksom på at det ble utviklet
forslag til forbedring av trafikksituasjonen i sentrum til Strømsnes i form av et
utviklingsarbeid på bestilling av Statens vegvesen. Nærmiljøutvalget ønsket med brevet at
arbeidet blir tatt i bruk for å bedre situasjonen i sentrum. Videre sendte nærmiljøutvalget
innspill til Fauske kommune i forbindelse med forslag til Trafikksikkerhetsplanen 2019-2023.
Vi registrerer at ingen av planens prioriterte eller uprioriterte tiltak i planen er å finne i Valnesfjord.
Eneste sted i planen tiltak i Valnesfjord er nevnt, er punkt 6 under tiltak der kommunen er pådriver.
Under Fysiske tiltak finner vi ingen punkter planlagt for Valnesfjord. Når vi ser på «Kart over skadde og
drepte i Fauske kommune 2010- 2017», registrerer vi at over 100 av ulykkene i denne perioden er
mellom Fauske sentrum og kommunegrensa mot Bodø i vest.
Fauske kommune har som mål å bli godkjent som" trafikksikker kommune" i løpet av 2019. Vi undrer
oss over hvordan dette skal kunne gjelde Valnesfjord, når det ikke foreligger noen fysiske tiltak i
området rundt Valnesfjord skole/Strømsnes sentrum i trafikksikkerhetsplanen.
Vi registrerer at ingen prioriterte tiltak under Trafikksikker skolevei til planen gjelder Valnesfjord. Dette
er bekymrende ettersom den nye skole og flerbrukshall vil trekke til seg flere myke trafikanter, og det
er naturlig å tro at dette også vil øke behovet for trafikksikkerhetstiltak i området.
I planen vises det til at Fauske kommune ønsker sikker skolevei for alle elevene i kommunen. Og at det
skal legges tilrette for at flest mulig skal kunne gå til skole og aktivitetstilbud. Dette er en viktig faktor
for å ivareta folkehelsen, som også er et uttalt satsingsområde for Fauske. Vi undres over hvordan
dette skal gjøres gjeldende for barn og voksne i området fra Stemland til skolen og bidra til sikker
skolevei for skoleelevene langs denne strekningen.

Den 18.oktober 2018 markerte nærmiljøutvalget Refleksdagen ved å stille opp ved skolen på
morgenen og ved COOPen på ettermiddagen for å dele ut flap refleks og refleksvester til
unge og voksne samt for å understreke viktigheten av å være synlig i mørke for å hindre
ulykker.
Kompetanseheving
Nærmiljøutvalget ønsker å holde seg oppdatert og har derfor hatt
• Intern opplæring i bruk av Office 365
• Ett styremedlem som deltaker på Husbankkonferansen Bodø for deling av boligsosial
kunnskap
• Ett medlem til arbeidsgruppen Bolyst på nettverkssamling for
lokalsamfunnsutvikling i Fauske og på Innlandsbykonferansen i Lillehammer
Deltakerne på konferansene og samlingene hadde etter deltakelsen videreformidlet innhold
fra arrangementene til nærmiljøutvalget.
Julegrantenning
I samarbeid med Speiderne, Fossum kollektivet, COOP Prix, Valnesfjord Skolekoprs og
Hornmusikk, Fauske kommune og Håndverksbua arrangerte nærmiljøutvalget
julegrantenning på Strømsnes.
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Kommunedelplan for Skjerstadfjorden
Forum for natur og friluftsliv Nordland har vært svært aktiv i forbindelse med å lage og
samle innspill til forslag til kommunedelplan for Skjerstadfjorden. Nærmiljøutvalget støttet
innspillet og bidro med å gjøre befolkningen til Valnesfjord kjent med forslag til
kommunedelplanen og innspill ved å legge ut på facebook og hjemmesiden til
nærmiljøutvalget.

Media, facebook og hjemmesiden
Vi har fått oppslag i Saltenposten for vårt arrangement i forbindelse med Refleksdagen
18.oktober 2019.

Facebook-siden “Valnesfjord nærmiljøutvalg” brukte vi til å
•
•
•
•
•

invitere til og informere om styre- og dialogmøter,
Informere om innspill til høringsutkast fra Fauske kommune og Nordland
fylkeskommune og tilbakemeldinger på våre innspill,
reklamere for arrangement i regi av nærmiljøutvalget,
Reklamere for arrangement i samarbeid med andre lag og foreninger fra
Valnesfjord,
videreformidle informasjon om arrangement fra andre aktører i Valnesfjord som for
eksempel Kulturhuset Utsikten og Håndverksbua

Hjemmesiden www.valnesfjord.no brukte vi til å
•
•

invitere til og informere om styre- og dialogmøter,
Informere om innspill til høringsutkast fra Fauske kommune og Nordland
fylkeskommune og tilbakemeldinger på våre innspill,

•
•

reklamere for arrangement i regi av nærmiljøutvalget,
Reklamere for arrangement i samarbeid med andre lag og foreninger fra Valnesfjord

Det ble bestemt av styret at menyen og utseende til hjemmesiden endres siden Valnesfjord
Idrettslag og Kulturhuset Utsikten ikke lenger ønsker å bruke hjemmesiden til sine formål.
Ny meny ble vedtatt av styret, men legges fram det nye styret til vurdering før endringene
iverksettes. Tidspunktet for relaunch av hjemmesiden er planlagt sommeren 2019.
Konklusjon
Valnesfjord Nærmiljøutvalg og undergruppene har i 2018 jobbet målrettet og brukte mye tid
på ulike måter for å ivareta bygdas interesser og utvikle den til å være et godt og attraktivt
sted å bo. Nærmiljøutvalget har hatt gode rammefaktorer som økonomi, møterom og kort
vei til kommunens ledelse.

leser
tiden holder meg
som en bok
blar igjennom
stopper vilkårlig ved et avsnitt
et ord
støvet på ordets røtter
så slås jeg sammen
settes tilbake i hyllen
Dikt fra He Dong, født i Beijing i 1960, bosatt i Norge siden 1985
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