Referat fra årsmøte i Grendautvalget 05.01.2017.
Fra styre møtte: Stein Andor Sundve, Frantz Lea, Solveig Hortman og Elisabet Winterhus Julsrud,
fraværende fra styre er Even Bjørnevik og Inger Matilde Sørvåg.
Bygda stilte med 10 deltagere.

Møteleder: Frantz
Referent: Elisabeth
Møteinnkalling og saksliste blir godkjent.

Saksliste:
Årsberetning blir lest opp av Elisabeth.
Regnskapet blir gjennomgått av Frantz, i fravær av kasserer Even Bjørnevik.
Forslag til handlingsplan 2017 - 2019 blir følgende:
-

-

Vossasvingane, gang- og sykkelsti til Vikebygd sentrum.
Videre arbeid med utbedring av Fv 734 Vikevegen (delutbedringer) (*)
Gang- og sykkelsti med lyktestolper fra Vossasvingbrua til Dommersnes.
Oppgradering og skoging rundt Plassaelva (etter avtale med grunneier.)
Gang- og sykkelsti med lyktestolper fra Bygdahuset til Kvame.
Dommersnes industriområde, primært rydding av området. (**)
Flere innbyggere (barnefamilier) (***)
Reklamere for bygda, og videre arbeid med nettstedetvikebygd.no
Innspill til nye saker på lista:
Dårlig nett og telefonforbindelse flere steder i bygda, det fins støtteordninger til fiber og
bredbåndsintiativ vi kan benytte oss av.
Stolper med lys til vikestølen, hovedfokus må kanskje være å få lys på skolevei og på veiene
som trenger det i bygda…?
Melde inn lyktestolper uten lys i bygda, dette sendes videre med politikerne tilstede til
Vindafjord kommune.

(*) Vindafjord kommune har sendt inn en prioriteringsliste til Fylkeskommunen der utbedringer på Fv
734 er på 1. plass, Fylket har ennå ikke komet tilbake med sin liste. Det understrekes fra politikerne
tilstede at å få bygda til å stå samlet og at alle som må er villige til å avstå grunn, vil gi godt grunnlag
og øke muligheten til å få en god vei inn til bygda.
Grendautvalget har nok en gang søkt om å få forskyve sin tildelte andel pålydende kr 500 000,- av
VAF midler øremerket vei i bygda.
(**) Å følge opp forsøpling av industriområdet på Dommersnes er kommunen sitt ansvar, tar de tak
er det snakk om anmeldelse for miljøkriminalitet. Det blir bedt om at Grandautvalget sender et brev
til kommunen der de blir gjort oppmerksomme på forsøplingen hovedsakelig forårsaket av Gangstø

Transport, men også at kommunen må ta ansvar og få ryddet opp på sitt eget areal og kai ved
industriområdet. Det blir også spilt inn fra salen at en bør få lysmerking på merdene som ligger i
sjøen i påvente av opphugging. Angående muligheten for å få båtene som ligger i opplag lagt ut i
ankringsområdet, hevder kommunen at de vil tape inntekt på dette, av flere årsaker. Bla annet leiers
ønske om å få ligge til kai, da ene båten er stengt ned, og den andre ligger på stand by med redusert
bemanning, og skal kunne bli operativ på kort varsel. Det blir også bedt om at Grendautvalget ber
kommunen se på støyforurensingen fra disse båtene.
(***) Det etterlyses informasjon etter forrige årsmøte der kommunen var representert, tema var den
store flyktningstrømmen som var forventet i 2015. Vikebygd hadde her en potensiel mulighet for å
få flere barnefamilier til bygda. Fakta er at strømmen av flytninger til Vindafjord har stoppet opp, og
de som kom i 2015 i all hovedsak var enslige voksne menn.
Politikerne i salen informerer videre at Vindafjord kommune har fattet vedtak på at det skal gjøres en
utredning på hvordan de kan snu den negative folketallsutviklingen i de mindre bygdene. Vi venter i
spenning på resultatet.
Videre, prisene på tomtene på Liofeltet er vanskelige å oppdrive, Tomteselskapet bør gjøres
oppmerksomme på dette.

Annet:
Det blir informert om videre gang i å få TANKEN til bygda. Gendautvalget har snakket med Vikebygd
motorbåtforening, deres interesse dreier seg om drivstoffanlegg på kaien, og da fortrinnsvis med
avgiftsfri diesel til båt og bensin. Deres hovedfokus vil ligge på båttrafikken i Ålfjorden.

Valg:
Følgende er på valg:
Styret
Valgkomite
Revisor

Ut
Frantz Lea
Even Bjørnevik
Per Vik
Atle Barane

Blomst til dem som går ut og politikerne.

Elisabeth Winterhus Julsrud
Referent

Inn (2år)
Frode Tindeland
Kjetil Andre Skartland
Frantz Lea
Rolf Alne

