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Valnesfjord nærmiljøutvalg 

Referat fra styremøte 29.mai 2019 

Møteformalia 

Sted: Valnesfjord Skole 

Tidspunkt: 29.mai 2019, kl. 19.30 til 21.30 

Til stede: Kay-Espen, Marianne, Herdis, Gunn-Helene, Simon Slåttøi, Inger Sjøberg, Hanne Jacobsen 

Frafall: Håkon, Carl 

Referent: Melanie 

Saksliste 

  

1. Åpning av møtet. 

2. Valg av referent. 

3. Godkjent innkalling og saksliste. 

4. Godkjent referat fra forrige møte. 

5. Sak 11/2019 Besøk fra Hanne Jakobsen, Inger Sjøberg, Simon Slåttøi som presenterer status forberedelser 

speiderleir 2020 og forventninger til VNMU. Utvalget støtter arrangementet gjennom følgende tiltak: 

a. Sprer ordet og gjøre reklame for å besøke leiret med familien pluss møte selv opp i leiret siden det er et 

åpent arrangement til alle i Valnesfjord.(facebook, hjemmeside, fordele plakater, snakker med folk 

personlig om leiret) 

b. Tipse om navn til amazingrace-turen 

c. Koble historielaget og Speiderne sammen ang. opplegg for ledergruppen 

d. Komme med forslag til aktuelle foredragsholdere ang. Lederkurs,matlaging, ville vekster fra naturene 

e. Tilby Yoga-kurs i naturen for ungdomslaget 

Vi ber om en liste med frister fra Speiderne når Speiderne skal ha fått inn innspill fra Valnesfjord. Vi ønsker 

Speiderne velkommen til et styremøte vinteren 2019 for statusoppdatering. 

6. Status arbeid i arbeidsgruppene: Stifinner-gruppen må finne ny dato for møte med Ståle og Asbjørn før 

sommerferie, Hagegruppen lager plkat til frø- og plantebyttedagen, Møtelyst-gruppen: ordner med mer maling til 

leketøy, Gunn-Helene inviterer til ny dugnad og legger ut betaling for pensler, Marianne har lyst til å invitere til 

åpen gård hos dem med bålkaffe, Bolyst-gruppen: Vi må prøve å få til et møte med gamle bolyst-gruppen for å til 

videre samarbeid med dem. 
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7. Sak 12/2019 status forberedelse lightversjon “Workshop Løkåsåsen” - se “To-do listen”. Vi inviterer våre venner 

som bor i Valnesfjord til workshopen via fb. Kay-Espen presenterte drone- og inspirasjonsfilmen som vi skal 

bruke på workshopen. Vi alle møter opp ved Fellesheimen kl. 17 på onsdag, den 5.juni 2019. 

8. Sak 13/2019 etter dialogmøte med Fauske kommune – planlegging videre arbeid og arbeidsfordeling 

Trafikk & Sikkerhet – fylkesveien til Helsesportsenteret. Vi frykter at det blir gjort for lite for å oppgradere veien. 

Herdis tar kontakt med Monika Myrvoll for å få tak i arbeidsgruppen Fylkesveien 530 og for å ta kontakt med folk i 

Nfk for å få trykket opp. 

Forslag til neste dialogmøte: veiskilting til bygda, 60+-gruppen uttrykte engstelse for støy og tungtrafikk i forbindelse 

med industritomt - krever bedre løsning for trafikksikkerhet i sentrum (se utviklingsarbeid på oppdrag av Statens 

vegvesen) 

9. Sak 14/2019 politisk kaffeslaberas august/september 2019 

Vi ble enig om 29.august 2019 som dato for politisk kaffeslaberas. Det hele starter kl. 18.30. 

Arbeidsfordeling:  

a. Ordne med lokal (Kay-Epsen),  

b. invitere politikere (Marianne) 

c. be Liv om å lage kaker (Herdis),  

d. invitere journalister, lage plakat (Kay-Espen og Melanie),  

e. Finne ordstyrer (Melanie) 

f. Lage kaffe og te (alle),  

g. markedsføring event på fb og hjemmeside og henge opp plakater (Kay-Espen) - vi deler alle arrangement 

på vår egen timeline. 

h. Ordne med lydanlegg (Marianne og hennes mann) 

i. Rydding alle 

 

10. Sak 15/2019 Utopihelg høsten 2019 

Foreslått dato 26.oktober 2019 fra kl. 11 til 14, Ove Jakobsen og Vivi Storstletten inviteres til styremøte etter 

sommerferie for å få presentert 4 modeller for utopiworkshop og for å få tilsnekret løsning for Valnesfjord.Melanie 

sender invitasjon til Ove og Vivi. 

11. Sak 16/2019 ny hjemmesiden – fotoshooting – forskyves til 5.juni 

12. Sak 17/2019 etter Ryddedagen – tilbakemelding fra COOP Prix at vi må være litt før arrangements til å ha stand. 

Neste år må vi få til samarbeid med både kommunen og IRIS. Søppel i skogen langs skogsvei i Nordvika hvem har 

ansvar for rydding? Grunneieren. 

13. Eventuelt (Eventuelle saker som ikke står på sakslisten på møteinnkallingen, men som blir forslått når punkt 3 

gås gjennom og som blir godkjent av møtet som egen sak, kan tas med her.) 
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