
 

 

Referat Styremøte Eresfjord Bygdelag 
 
14.02.2011  kl 20.00 hos Hege Jørstad 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1/11 Innkalling godkjent. 
 Referat fra bygdemøtet 8.2.2011 opplest av Bente Mariann 
 
2/11 Valg: 
 Leder valgt på Coopen 8.2.2011 Hege Jørstad for 1 år 
 Nestleder Bente M. Melås, for 2 år 
 Kasserer Bjørn C. Aleksander, for 1 år 
 Sekretær Marianne Nauste, for 2 år 
 Styremedlem Stig Arild Arvesen, for 1 år 
 
3/11 Forslagskasse for bygdelaget. 

Coop Eresfjord vil også ha forslagskasse. 
 Hege bestilte to forslagskasser hos Aktivitetssenteret 15.02.11 
 
4/11 Innspill til høringsplan kommunale veier 
 Bygdelaget vil sende en uttalelse der vi peker på viktigheten av kommunal vei 
 i forhold til turisme og reiseliv.(campingplasser, badeplass, utgangspunkt for 
 friluftsliv og turer sommer som vinter) 
 
Argumenter for å opprettholde kommunale veier: 
Tilgang til kommunale formål? Brannkummer, vann inntak/reservoar 
I følge reiselivsplan, friluftsliv tilgjengelighet for bevegelseshemmede 
Mulighet til å ha tilsyn/dyr på beite, holde kulturlandskapet vedlike, hindre gjengroing 
Veier uten vintervedlikehold, lite kostnader 
Granseterveien, adgang til Kanndalsveien, kommunens flaggskip (Skjorta), med 
mulighet for å utvikle Skjorterennet, turisme) 
 
 
Følgende innspill sendt til høringsdokumentet pr. epost 21.02.11 
  
Høring TNM sak 7/11.   
Kriterier for å oppretthalde status som kommunal veg. 
 
Eresfjord bygdelag vil kommentere forslaget slik. 
 
Det er det offentlege som har ansvaret for at kommunen har ein god infrastruktur. 
Denne skal vere ein del av grunnlaget for vekst og utvikling i kommunen. 
 
Det er difor viktig at det kommunale vegsystemet vert vedlikehalde og utvikla på ein slik måte at det 
bidreg til å få realisert utviklingsmåla for Nesset kommune. 
 
Vegar kan isolert sett, vere ein betydeleg utgiftspost. 
Det er likevel slik at ein god infrastruktur kan gje økonomiske gevinstar på andre område. 
Dette kan gjere at totalregnskapet går i pluss. 
 
Eresfjord bygdelag vil på grunnlag av dette foreslå at punkt 5 får dette tillegget: 



 

 

 
Vegar som er viktige for realiseringa av Nesset kommune sine mål for turistsatsing og å vere ein 
atraktiv kommune å busette seg i, skal vektleggast i vurderinga. 
 
Takk til Martinus for formulering av tekst. 
 
  
 
 
5/11.  Tomter 
 I følge kommunen 2 ledige tomter i Eresfjord. Beliggenhet ovenfor 
 barnehagen. Frarådes derimot bygging her pga ligger på vassledning. 

Folk som vil legge ut tomter møter motbør og gir opp. Dette gir ikke nye 
innbyggere i bygda. Tomtene som evt legges ut må ha vei, og hvis denne må gå 
over dyrka mark er det vanskelig. Kommuneplanen? Hva kan kommunen 
gjøre? Tips fra innbygger: Ta kontakt med Jan Haram ang tomter. 

  
6/11 Bofellesskapet 
 Vil følge med og være i dialog med de forskjellige instanser. 
 Hege tar kontakt med Mellvin Steinsvoll. 
 
7/11  Økonomi 
 Bygdelaget vil undersøke muligheten for å søke på midler til drift  
 Miljøfondet, Gjensidige, andre? 
 Bjørn Magne Øverås har søkt Nesset Sparebank. 
 Bjørn Cameron Alexander søker miljøfondet. 
 
 
8/11 Neste møte 
 15. Mars kl 19.30 på Coopen. 
 Vi inviterer lag og organisasjoner i bygda til idédugnad og samarbeid 

Stiprosjekt 
Folk i alle hus 
St Hans feiring 
Skjorterennet 
Andre aktiviteter? 
 
Hege tar kontakt med Alf. Ok, lokalet er ledig. Sveler og kaffe. 

 Hege lager innkalling til lag og organisasjoner og plakat på coopen. 
 
 
Ref. Marianne Nauste 


