
Referat fra møte i Grendautvalget 18.01.2017 

Møtte: Solveig Hortman, Frode Tindeland, Kjetil Andrè Skartland, Stein Andor Sundve og Elisabeth 

Winterhus Julsrud. 

Fraværende: Ingrid Mathilde Sørvåg 

 

Nytt styre har Konstituert seg som følgende: 

Leder:  Solveig Hortman 

Nestleder:  Elisabeth Winterhus Julsrud 

Sekretær:  Frode Tindeland 

Kasserer:  Kjetil Andre Skartland 

Styremedlem: Stein Andor Sundve 

Vara:  Ingrid Mathilde Sørvåg 

 

Handlingsplan: 

- 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  

- Reklamere for bygda, og videre arbeid med nettstedetvikebygd.no 

- Fiberkabel til Tordalen nord bygda. 

 

 

Veien videre: 

Det har de siste årene vert en høy aktivitet i Grendautvalget, spesielt arbeidet rettet mot kommunen 

har tatt sitt fra medlemmene i styret. Vi har en del saker gående vedrørende oppgradering av vei, 

gang og sykkelveg og lys, som dette året vil bli fulgt opp og purret på, utover det vil vi ikke ta noen 

nye runder med kommunen med det første. Vi lar disse sakene få gå sin gang og prøve å fokusere litt 

mer på å få til positive ting for å øke trivselen i bygda. 

Fokus frem til neste møte blir:  

Kreativt forum: Vi starter med pubkveld i Gamlatunet, Elisabeth hører med Jacob Rødde om 

mulighetene for å løse dette, vi prøver oss med første 17/ 18 februar.  

Vikebygd.no: Stein Andor informerer om antall besøkende på siden i 2016 og prøver å få mer 

informasjon fra lag, foreninger og næringsliv i bygda som kan legges på siden. Det vil også bli et eget 



valg for Grendautvalget, der det blir lagt ut info om styre og en kan lese referater fra møtene vi har 

hatt.  

Vi sjekker også opp muligheten for å få reklame for denne utenriks, som et ledd i å prøve å få flere 

innbyggere til bygda. 

Fiberkabel til Tordalen nord i bygda: Kjetil Andre og Frode jobber videre med saken. 

Planlagt møte med kommunen i 2017: 

Saker: 

-Forsøpling på Dommersnes, kommunen vil bli bedt om å rydde på egen grunn. 

-Fordeling av midler til bygdene, her bør det i større grad rulleres på summene.    

 

Solveig sender mail til brønnøysundregisteret og informerer om nytt styre. 

 

Elisabeth Sender mail til Steinar Skartland, slik at han får lagt ut info om nytt styre på vikrbygd.org. 

 

Referent. 

Elisabeth Winterhus Julsrud. 


