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Valnesfjord nærmiljøutvalg 

Referat fra dialogmøte 7.mai 2019 

Møteformalia 

Sted: Valnesfjord Skole 

Tidspunkt: 07.mai 2019 kl. 18 til 20 

Til stede: Kay Espen Pettersen, Herdis Kyed, Hanne Løkås Veigård, Geir Lærum, Jørn Stene, Geir Mikkelsen, Trond 
Heimtun, Monika Myrvoll og Melanie Merz  

Meldt forfall: Gunn-Helene Joakimsen, Håkon Byberg, Marianne Haugane Andersen, Carl Eliassen 

Referent: Melanie Merz 

Saker 

1. Fiberutvikling - etterlyser masterplan fiberutbygging (se siste referat). Hvorvidt kombineres bygging av gang- og 
sykkelsti med f.eks. fiberutbygging? 

Ingen politisk plan/masterplan laget av kommunen enda. Mulig termin for ferdig masterplan senhøst 2019, våren 2020. 

Økonomisk situasjon til kommunen er vanskelig. Der det bygges gang- og sykkelsti er det ikke lagt inn trekkrør 

per nå. Dersom kommunen skal medfinansiere utbygging digital infrastruktur må også andre leverandører tas i 

betraktning som kan levere internett, ikke bare fiber, påpeker rådmannen. Han pointerer at kommunen er godt 

utbygd bortsett fra noen få hvite flekker blant annet i Valnesfjord. Han spiller ballen til VNMU ang. radio fra 

Nordkontakt som er gunstigere enn fiberutbygging. Det Er allerede noen mennesker i bygda som får levert 

internett via Nordkontakt. Han ber VNMU å undersøke: Hvor fornøyd er kundene av Nordkontakt? Kan det som 

allerede er installert oppgraderes? VNMU tar spørsmålene til videre arbeid i styret og samtidig følger opp prosessen rundt 

masterplanen.  

2. Workshop Løkåsåsen 

Hanne Løkås Veigård fra arbeidsgruppen “Bolyst” presenterer programmet til workshopen og hvor langt i planlegging 

gruppen har kommet. Hanne understreker viktigheten av at kommunen er godt representert i Valnesfjord den 22.mai. 
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Representanter fra kommunen vil delta på deler av workshopen, men uklart hvem konkret vil stille opp. Kommunen tilbyr  

kart og annet materiell til dagen og ber arbeidsgruppen å sende epost til kommunen veldig fort for å få avklart hva 

arbeidsgruppen trenger. Arbeidsgruppen setter workshopen i en større sammenheng av bygdas utvikling ved å lufte ideen 

om utopihelg i regi av Senter for økologisk økonomi og etikk høsten 2019. Ideen om utopihelg tas videre til VNMU sitt  

styremøte i mai. 

Kommunen informerer om at det blir snart start på rivingen av samfunnshuset og gamle skolen.  

3. Videre arbeid med Hjerteløypa fra Reinbrua til den nye skolen  

Kommunen informerer om at det foreligger spillemiddelsøknad. Nordland fylkeskommunen er åpen for justering av 

søknaden for å søke om større beløp. Planarbeid er ikke ferdig, men kommunen er godt i gang med å justere søknaden. 

Når søknaden bevilges settes prosjektet til utlysning for å finne utbygger. VNMU er glad for at kommunen jobber videre 

med Hjerteløypa og kommer til å følge opp saken.  

Det påpekes av publikum at det mangler parkeringsplass ved Hagenes for å kunne starte turen der og ikke fra Strømsnes.  

Kommunen forteller at Statens vegvesen ikke støtter ønske om parkeringsplass der.  

4. Trafikksikkerhet - Har kommunen fått tilbakemelding på sin leverte prioriteringsliste til RTP (Regional transportplan) 
for fylkesveger (prioritert fylkesvegen fra Strømsnes til Valnesfjord Helsesportssenter på 1. plass.)? Gang- sykkelsti fra 
skolen til Stemlandsvingen, Helskog boligfelt? 

Kommunen hadde møte med Nordland fylkeskommunen og det ble sagt der at det jobbes med veien fra Strømsnes til  

VHSS denne sommeren. Konkret hva de kommer til å gjøre og hvor langt strekningen er som jobbes med er ikke blitt  

nevnt. VNMU og publikum etterlyser gang- og sykkelvei, gatelys og oppgradering av hele veien fra Strømsnes til VHSS  

og det allerede siden 80-tallet. Videre etterlyses gang- og sykkelsti fra Strømsnes til Stemlandsvingen. VNMU påpeker at 

når folkehøgskolen kommer blir veien knust av tungtransport og dermed er det viktig å få veien grundig oppgradert nå.  

VNMU kommer til å følge godt med hva fylke og kommunen kommer til å gjøre konkret. VNMU sin arbeidsgruppe  

“Trafikk og Sikkerhet” vil ta opp arbeidet med oppfølging.  

5. Barnehagesituasjon Valnesfjord - Hva er status? 

Kommunen informerer om at kjelleren som bygges blir stor og at det jobbes nå med forprosjektet. Planlagt innflytting ca.  

april 2020. Ingen venteliste lenger for Valnesfjord barnehage, men ledige plasser.  

6. Gulv til flerbrukshallen 

Det er bestilt gulv til flerbrukshallen og det forventes at leveringen skjer før 17.mai 2019, informerer kommunen. 

Lagring av gulvplater foretas i flerbrukshallen.  
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