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Leder Kenneth Norum tlf 990 00 930
Medlemmer Alf-Harry Karlsen Vara: Karen H. Johansen Sørfmnset

Ragnhild Elise Hansen Vara: Helge Jæger Nilsen Forstranda
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Lokalutvalget

Sørfinnset og Forstranda

Årsmelding 2016-2017

Aktiviteten til Lokalutvalget i 2016 og 2017 har vaert lav, så lav at årsmøte ikke ble avhold

sist år, noe styret dypt beklager, vi velger derfor nå å avholde årsmøte for begge år nå.

Selv med den lave aktiviteten har vi ellers gjennomført de årlige forpliktelser, TV-Aksj onene

og møte med kommunen.

Det viktigste vi har spilt inn til kommunen, er oppfølging av nytt vannverk, forprosjektet har
forventet oppstart 2019 og er inne i kommunens økonomiplan, samt holde tråden i fast dekke

på veiene, og etterlyst en avklaring om det «eierløse» veistykket mellom Heia og Tørrberget.

For de som ikke kjenner saken, har Fylket «oppdaget» at de siste meterne av Fylkesveien til
Selj eseth er kommunal vei, der det stilles spørsmål om ansvar for vedlikehold og brøyting, så
langt er dette ikke avklart.

Vi har støttet den vel gjennomførte Skøytefestivalen, ULVårsol og the nord land/Sørfmnset
Skole, samt finansiert skilting av severdigheter langs Forstrandaveien, og bidratt til at
Turstikasser er kommet opp.

Det siste prosjektet som er dukket opp er relativt nytt, kommunen har avsatt ca. kr. 73.000 til

relansering av F laggprosj ektet på Tøa, et spennende prosjekt som kan bli en portal inn til

bygdene, det avtroppende styret, håper det påtroppende tar tak i saken. Det vil nok kreve noen
kroner, og litt dugnad, men vil bokstavelig talt bli et flaggskip for oss.

Styret.

Kenneth Norum, Leder
Alf-Harry Karlsen

Ragnhild Elise Hansen

Leder Kenneth Norum tlf 990 00 930

Medlemmer Alf-Harry Karlsen Vara: Karen H. Johansen Sørfinnset

Ragnhild Elise Hansen Vara: Helge Jæger Nilsen Forstranda
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Årsoppgave 2017

Årsoppgave 2017
Gildeskål Sparebank
Inndyrveien 79
8140  lnndyr

Tlf.: 75757820
Faks: 75757821

Dato 31. desember 2017

Side 1 av 1

Org.nr. 937904673

Denne årsoppgaven er en oversikt over opplysningene banken har gitt ligningsmyndighetene, etter pålegg i  ligningsloven.
Dette innebærer at det kan være avvik mellom årsoppgavens opplysninger om renter og/eller kontosaldo sammenlignet med
kontoutskriften for den enkelte konto. Eventuelt avvik skyldes den llgningsmessige behandlingen. Dersom det finnes
opplysninger som ikke er videresendt til ligningsmyndighetene er dette angitt i hvert enkelt tilfelle. Opplysningene kan utveksles
med utenlandske skattemyndigheter i henhold til overenskomst med andre lands myndigheter. Dette gjelder konti og beløp
merket med *.

Formue

Kontonr./Kontobetegnelse Hente-
inntekter

4609.20.43517 Brukskonto 35,87

Til bruk ved kontroll av ferdigutfylt selvangivelse.

Sum renteinntekter (postnummer i selvangivelsen 3.1 .1)

Sum innskudd (postnummer i selvangivelsen 4.1.1)

www.gildeskaal—sparebankno * Organisasjon nr: 937904673

Rente— Saldo inkl.  renter
utgifter

0,00 64.031,48

35,87

64. 031 ,48

En alliansebanki elka.

n.- .vu-.,—4609KSARSOPK‘I7123‘I 15010000189P



Lokalutvalget

Søriinnset og Forstranda

Regnskap 2016-2017
Påkonto

Påkonto01.01.16.........................................................84.156,43
Utavkonto
Engrno Kotorservice Kart oppslagstavle...  .  874
TilskuddUL.Vårsol..........................10.000
Tilskudd the nord land/Sørfmnset skole. ..10.000
Skriverblekk, papirets... 1000
Gebyrbankgiroer... .. 100
Gildeskål kommune kopiering . .. .3.3 52,7  3
Gebyr... 25 ...... 25.351.....58.804,70

InnKonto
Gildeskålkommune.........................17.722
Renter. ......................,.....34,25....l7756,25

Påkonto3l. 12.16 76560,95

Påkonto01.01.17.................................,.....................76.560,95
Ut avkonto
Arkoplan Turstikasser” .. 6...925,18

Espen Gjelseth Skilt Forstrandveien .5..590
Gebyr .....50 ...... 12.565,18..63.995,77

[nn påkonto
Renter” 35,71

Pakonto 311217" 6403148

Noter

1. Gildeskål kommune har siste års tilskudd på hold, i påvente av årsmøte 2016 avholdes,
kr. 18.069

2. Det under årsmøte 2011 avsatt kr. 10.000 til the nord land kunstner Snorre Ytterstads
prosjekt «Kunst i naturen» prosjektet er enda ikke gjennomført, årsmøtet får ta stilling
til om Videre utsettelse, eller om midlene omdisponeres.

Leder Kenneth Norum tlf 990 00 930

Medlemmer Alf-Harry Karlsen Vara: Karen H. Johansen Sørfinnset
Ragnhild Elise Hansen Vara: Helge Jæger Nilsen Forstranda



Vår dam: 28.09.2017
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Org.nr: 964 982 953

Svein Eggesvik

Vei på Seljeseth

Hei Ann—Rigmor og takk for henvendelsen din.

Jeg skjønner at det er frustrerende at vegen ikke eri en tilfredsstillende standard. Når det gjelder

bakgrunnen for at fylkesveg 477 stopper på Heia, så er det en beslutning som ligger langt tilbake i

tid. For å finne et svar på dette hadde vi vært nødt til å gjøre et dypdykk i gamle arkiver for å prøve

å finne en fylkestingssak som kunne  gitt  en forklaring på dette. Det kan vi dessverre ikke sette av
ressurser til. At veger går fra fylkesveg til kommunal veg etter hvert som trafikken blir lavere er

uansett ikke uvanlig, det har vi mange eksempler på.

Jeg vil oppfordre deg til å ta opp det manglende vedlikeholdet på vegen ned til Tørrberget med

Gildeskål kommune, da vegen er deres eiendom.

Med vennlig hilsen

Svein Eggesvik
fylkesråd for samferdsel

Dette dokumentet er elektronisk god/gem og har derfor ikke underskrift.

Hovedmottakere:
Svein Eggesvik

Adi-esse: Postmottak Tlf.: 75 65 06 00
Fylkeshuset E—post:  post@nfl(.no Fylkesrådet

8048  Bodø Svein Eggesvik

Tlf: 75 66 06 00
Besøksadresse: Prinsens gt. 100



Lokalutvalgct

Sørfinnset og Fotstranda

Gildeskål  kommune

Avd. Plan og utvikling
v/ Planlegger Renee Normann
Servicekontoret, hmdyr

Deres ref: 2015/1361-8 Sørfinnset15.januar 2015

Innspill  trafikksikkerhetsplan

Viser til brev av 25.11.2015, høring Tratikksikkerhetsplan.
Lokalutvalget beklager at vårt innspill til første runde rundt planen ikke kom med, da ønske
om innspill ble sendt til feil adresse, vi legger denne ved dette innspill, selv om den er sendt
til kommunen tidligere.

Det påpekes fra Forstranda, at det er ukj ent for dem at farten er nedsatt mellom Novika og
Forstranda(side 8. kulepunkt. 3)

Siden planen ble sendt ut på høring første gang, har en gledelig oppgangi folketallet i kretsen
gjort at vi ønsker et tiltak høyt prioritert i planen, sikker busslomme langs Fv. 17 på Opsahl,
der to barn i småskolealder nå må krysse Fylkesveien på den mest benyttede
forbikjøringsstrekket mellom Storvik tunellen og Asgotslett, dette i en 80 sone, senest for  3
uker siden skjedde en stygg ulykke, under forbikjøring, rett ved eksisterende busslomme.
Vi ønsker at busslommen utbedres, slik at barna slipper å krysse veien, og at fartsgrensen

settes ned til 60 km/t.

Tiltak som ønskes inn i plan

1 . Busslomme Fv. 17 Opsahl, hastighet reduseres
Busslomme Fv. 477 Stokkåga, busspåstigning 3  barn

Hastighet 50 km/t Vigdel- Forstranda
Lys ved Tøa, kryss Fv. 17—477.

Utretting av siktlinjer Fv. 477.
Buss skur Seljeset oppgraderes.

99:59)!”

Vi savner fokus på Viltpåkjørsler, som skjer for ofte i Gildeskål, vedlagt ligger kart over
hendelser, viser til vårt første innspill.

F or Lokalutval get

Kenneth Norum

Leder

Leder Kenneth Norum tlf 990 00 930 epost: salingxo@gmail.com

Medlemmer Alf Harry Karlsen vara: Bjørg Midthun Sørfinnset

Ragnhild Hansen vara: Helge Jæger Nilsen Forstranda



Fra: Kenneth Norum [mailtozsalingogmaitcom]

Sendt:  15. november 2017 14:01
Til:  Petter Kjærnes <kjepetggéldeskalkommunen»
Emne: Flaggmonument

Hei Petter vi jobber med saken, venter inn pris fra en leverandør til, samt en avklaring fra

sponsorer, men ettpar spørsmål.

Moms, kan/vil kommunen stå som bestiller, så man kan få tilbake momsen, og regne med

nettopris? prosjektet er i tålegrensen for Lokalutvalgets økonomi, så det er ganske vesentlig.

Kan sponsorer få eksponering på info om prosjektet, og på evnt plakett ved momumentet?

For Lokalutval get

Kenneth Norum

F  laggmonument Tøa, avklaringer
1  e-post

Petter Kjærnes  <kjepet@gildeskal.kommune.no> 20.  november 2017  kl.  09:28
Til: Kenneth Norum  <salingxo@gmail.com>

Til

Lokalutvalget for Sørfjorden og Forstranda

Takk for tilbakemelding, her er noen avklaringer:

-  Vi bør lage en samarbeidsavtale mellom kommunen og lokalutvalget som fastsetter ansvar og

oppgaver for flaggprosjektet.

-  Med utgangspunkt i samarbeidsavtale og økonomiske rammer kan kommunen kjøpe inn

nødvendig materiell.

-  Sponsorer vil kunne få eksponering ved info om prosjektet.

A/[ed vennlig hilsen

Petter Kjærnes

Prosjektleder

Tlf: +47 915 23 418

Epost: Petter. Kja em  es@gildeskal.  kommune.no
WWW. gildeskal.  kommune. no

*



M fy,-1,51. Kenneth  Norum  <saiingxo@gmail.com>

VS:  Tilbud  808 fra  Byggtorget  Bo-Teknikk AS
 

btkjeden47 <bo-teknikk@btkjeden.no> 21. november 2017 kl. 18:47
Til:  Kenneth  Norum <salingxo@gmail.com>

Hei.

Nei, da har du misforstått.

Prisen er kr 5899,86 i veil utsalg..disse får du 30% rabatt på og da blir prisen kr 4129,90 inkl mva pr
stang.

Så kommer frakt i tillegg.

Med vennlig hilsen

43 3c torget
Baa‘l‘oknlkh ÅS

Sjomyu 2 fl
"” Inndyr R,

vl Lisbeth Skogvoll

tel. 757 57 650

mail. boteknikk@btkjeden.no

org.nr. 956 904 811 MVA

Fra: Kenneth Norum [mailto:salingxo@gmail.com]
Sendt: 21. november 2017 15:52
TII:  btkjeden47 <bo—teknikk@btkjeden.no>
Emne:  Re: Tilbud 808 fra  Byggtorget  Bo-Teknikk AS

[Siterttekst skjutt]



M  Gmail Kenneth Norum <salingxo@gmail.com>

SV: Melding fra kontaktskjema Midthaug nettbutikk

Salg Midthaug <salg@midthaug.no> 15.  november 2017  kl. 08:33
Til: Kenneth Norum  <salingxo@gmail.com>

Hei.

Vi kan tilby deg 25% rabatt.

Nr, NOBB Nr. Betegnelse Antall Enhet Pris Rab.  % Sum

420108  23370752  Flaggstang Sm VP kpl 2O STK 4 281,00 25 64 215,00
430820 23370869 Flaggstangfot 4-8m VP an STK 1 234,00 25 18 510,00
990810 Frakfiillegg 1 STK 3 300,00 3 800,00

Totatt NOK eks. mva 86 525,00
25% Mva. 21 631, 25

Totalt NOK inld.  Inn.  108 156.25

Dette er levert  Bodø.

lMed vennlig hilsen  -  With best regardsl

lStian Solemdal  -  Salgskonsulent]

midlhaug

Stian.solemdal@midthaug.no
www.midthaug.n0

ITelefon.‘ mob:  40 17 36 07° din 71 20 15 00  -  l

Fra: Kenneth Norum [mailtozsalingxoggmail.com]
Sendt: 14. november 2017 17:43
Til: Salg Midthaug <salg@midthaug.no>
Emne: Re: Melding fra kontaktskjema Midthaug nettbutikk

[Siten tekst skjult]


