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Valnesfjord nærmiljøutvalg 

Referat fra styremøte 07.10.2019 

Møteformalia 

Sted: Valnesfjord skole 

Tidspunkt: 07.10.2019  kl 19.30 

Til stede: Herdis, Kay-Espen, Gunn-Helene, Monika Myrvoll, Per Astad, Melanie 

Meldt forfall: Hanne Løkås Veigård, Geir Lærum, Håkon, Marianne 

Referent: Melanie 

Saker 

1. Innkalling og sakslisten er godkjent 

2. Referat fra siste møte er godkjent. 

3. Sak 25/2019 Forberedelse dialogmøte Fauske kommune 

a. Forslag til dato for møte: 18.november 2019, Melanie sender ut invitasjon til rådmannen, ordfører og 

Trond Heimtun 

b. Forslag til temaer: - Trafikk og sikkerhet – kommunal trafikkplan og manglende utsending av 

søknader i forbindelse med prioritering av veiprosjekter i Valnesfjord, sikkerhet i sentrum i 

forbindelse med industriområde (bekymring fra 60+-kafeen) 

• Digital infrastruktur – Melanie kontakter Nordkontakt 

• Samarbeid med kommunen i etterkant av utopiworkshopen  

• Framdrift Løkåsåsen og videre arbeid Hjerteløypa (saksgangen/status 

eksisterende spillemiddelsøknad, søppelkasser, parkering)  

• Status barnehagen  

• Status andre områder som er regulert til boligbygging 

 

4. Sak 23/2019  

a. Trafikk og sikkerhet – jobber med å få med kommune representant til befaring sammen med 

fylkesråden (vi må tenke begge retninger av fylkesveien med tanke på gang- og sykkelsti pluss 

sikkerhet i sentrum), få flere partier til å engasjere seg i saken ved å sende brev til formannskapet, 

invitere til befaringen og har et møte på skolen med dem etter befaringen. Monika og Per ønsker å 

være med dialogmøte. Herdis inviterer til formøte for å forberede både befaringen og strategiplan for 
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trafikksikkerhet i hele Valnesfjord. Herdis ringer til kommunen ang. Manglende gatelys 

Stemlandsvingen 

b. Stifinnerne – Gunn-Helene hadde møte med Asbjørn og Ståle om status, jobber med søknad om 

midler fra Sulitjelma grubers Velferdsfond 

c. Grønt Valnesfjord – hjelper til å reklamere for gruppen Felles matdyrking i Valnesfjord 

d. Møtelyst -arrangement for å henge opp hjerter med bål 

e. Kvalhornet – inaktiv  

 

 

5. Sak 18/2019 Planlegging utopiworkshop 

a. Reklamering for dagen:  

i. Kay-Espen oppretter fb-event og legger flygebladet ut på hjemmesiden pluss at han bruker 

midler for å booste event på fb. Melanie sender pressemeldingen ut tirsdag, den 8.10.Plakaten 

henges opp på COOPen, Gym, Søstrene Suse, Vilje frisør (Kay-Espen skriver ut og Gunn-

Helene henger opp, og skolen (Melanie sender plakat til Irene). 

ii. Flygebladet kjøres ut til postkassene i Valnesfjord den 15.oktober 2019. Vi møtes på Helse- 

og sosialsenteret for å fordele områder blant oss kl. 17.  

iii. Lydanlegg lånes av ektemannen til Marianne 

iv. Gunn-Helene tar med whitebordstativer fra VHSS, Melanie henter papir og utstyr fra Helse-

sosialsenter 

v. Nøkkelen til Fellesheimen: Vi bruker nøkkelen til Gunn-Helene, Melanie sier ifra til Børge 

OS om dette.  

vi. Mat og servering: Vi venter fortsatt på svar fra 10.klassen. Plan B diskuteres i uke 43, 

muligens en russegruppe Kay-Espen er kjent med (han informere gruppen) 

vii. Skyss: Vi avventer behovsmeldinger fra påmeldte og justerer bestillingen til 

Nordlandsbussen deretter. Er det under 10 henter vi selv, er det over 10 velger buss med rett 

størrelse fra Nordlandsbussen – Melanie informerer. 

 

6. Sak 24/2019 

a. Politisk kaffeslabberas – vi savnet både ungdom og eldre og folk som ikke er med i parti (begrense 

representanter fra hvert parti til 2 representanter). Vi må tenke nytt for å få med oss unge og eldre og 

familier. Helse- og sosialsenter er feil sted til å ha et slikt arrangement. 

b. Infomøte om andelslandbruk eller parsellhage – har blitt en arbeidsgruppe som har hatt møte i dag og 

opprettet facebook-gruppe for å kartlegge behov/ønske i Valnesfjord (målgruppe folk i Valnesfjord, 

Fauske og TVerlandet) 

c. Hjerteverksted – mye arbeid, men resultatene ble fine. Henges opp en søndags ettermiddag i 

november – Gunn-Helene bestemmer dato og Kay-Espen lager fb-event og sak på hjemmesiden. 
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