REFERAT

STYREMØTE ERESFJORD BYGDALAG
------------------------------------------------------------STED : Coop Eresfjord
TID : Mandag 18. April kl 18.00
TILSTEDE: Bjørn, Hege, Stig Arild, Marianne
+ Jorunn fra Idrettslaget fra kl 19.
Sak 12/11 Innkalling og referat godkjent
Sak 13/11: Innspill fra Per Helge Rudi.
Brev opplest: Gode forslag ang badeplass / veier på Nauste.
Bygdelaget har for tiden mange store saker å jobbe med, men vil svare Rudi pr
brev og spørre om ikke han vil forfatte et brev til kommunen på vegne av
bygdelaget. Marianne fik kopi av brev og tar kontakt med Per Rudi
Sak 14/11: Bygdemobiliseringsmidler.
Søknadsfrist 1. Mai. Ser på søknaden som Vistdalingene fikk
midler på. Mye jobb på kort tid.
Idrettslaget vil være med å søke sammen med bygdelaget.
Jorunn møter Ulrik Molton (som søkte for vistdalingene) tirsdag
19.4 kl 14.30, for å høre om vi har mulighet til å greie det. Det ble bestemt at vi
ikke hadde noen mulighet til å rekke dette før fristen. Fylket signaliserte at de
kom til å fortsette med dette tiltaket tilnærmet likt pr i dag.
Sak 15/11 : Ryddedag : Bygdlaget vil oppfordre bygda til felles ryddedag.
Hege kontakter RIR for å avtale hentedag/sted for søppel før
datoen bestemmes. Kunngjøres pr plakat, hjemmeside og pr. mail.
Ryddedag 7. mai, god oppslutning, søppel levert Bersåshauan.
Referatsaker:
Ref. sak 3/11 Tomter: Hege sjekker opp kartet over tomter i Frisvollhagen.
Det forfattes et brev til støtte for Jan Haram sitt prosjekt med å legge ut tomter.
Det vil bli brukt som vedlegg. Statistikk under utarbeiding, Bente og Hege.
Pr dato : 378 innbyggere i Eresfjord
Ref.sak 11/11 Sira gamle skole: Lest opp brev som Coop Eresfjord/Alf har
skrevet. Bygdelaget sender eget brev i saken, samt underskrift på coop sitt
brev. Leder har registrert at det kan ut ifra møtepapirer til kommunestyre se ut
som at bygdelaget har tatt på seg oppdraget, det er ikke tilfelle. Har presisert til
ordfører at vi er, som det står i brevet fra oss, positive til tiltaket men har ikke

anledning eller midler til å ta på oss dette oppdraget.
Ref.sak 5/11 Høring – privatisering av kom.veier, opplest på møte.
Evt:
Eresfjord Classic : Svar fra John Beyer jr. Arrangement komiteen tar gjerne
imot hjelp. Trenger folk til å hjelpe til før, under og etter arrangementet. Stig
Arild holder kontakten.
Ellers:
Bygdelaget ordnet med konteiner for metallskrot fra 31.5 tom 2.6, dette ble lagt
ut på hjemmesiden og hengt opp plakater, samt via mail til en rekke innbyggere
i Eresfjord.
Rep fra bygdelaget har stilt opp med hjelp på forskjellige arr hittil i år:
Skjortedagen med kiosksalg, Nesset spb sin gaveutdeling, 17 mai på kjøkken.
Eresfjord classic blir neste arr?
Bygdelaget fikk tilbud om å klippe plener ved Ebf, bhg og skolen mot betaling,
etter en rask runde med styret, takket vi nei.
Fra postkassa :
1. Bekymringsmelding angående Coopen. Vi må jobbe for å beholde
butikken vår og nerven i bygda. Hege tar kontakt med styreleder Vegard
Øverås Lied. Spørreskjema under planlegging.
2. Prosjekt Volvo Amazon -64
Nitimen på NRK P1 kjører tema “Gjengrodde stier”.
De vil kjøre rundt i landet og se på hvordan såg det ut før?
Hva har endret seg?
- hadde det vært en måte å vise fram bygda på? Enighet om å ikke ta
kontakt med dette prosjektet nå.
Ref. Marianne

