
REFERAT FRA FOLKEMØTE PÅ NEVERDAL (NEVERDAL
SKOLES
MEDIATEK)  23.05.2006

INNLEDNING

Møtet startet kl. 19.00 og ble avsluttet kl. 21.35.
45 innbyggere møtte i tillegg 4 politikere og 7 fra administrasjonen, herunder 6 fra plan- og
utviklingsavdelingen; plan- og utvikl. sjef Dagfinn Stavdal, miljøvernleder Trond Skoglund,
rådgiver Kjell Holdal, planlegger Stig Erik Ørum, landbruksleder Eli Fortun og rådgiver Herbjørn
Steira (referent), samt kst. kulturleder Grete Stenersen.

Ordfører Arild Kjerpeseth ønsket velkommen og hadde en kort innledning om bakgrunnen for
planmøtet og betydningen av plandokumentet som et politisk og administrativt verktøy for utvikling
av Meløy kommune, og presenterte de som hadde møtt opp fra kommunen; politikere og repr. fra
administrasjonen.

Miljøvernleder og prosjektleder for revisjon av kommuneplanen Trond Skoglund orienterte om
planprosessen og problemstillingene man står overfor i planarbeidet og utfordringene kommunen og
Neverdals-kretsen står overfor i kommende planperiode.
Etter dette ledet rådgiver Kjell Holdal idèdugnaden blant tilhørerne for innspill av forslag og ideer,
samt merknader til innhold i planen. Nå var det publikums sitt møte.

INNSPILL, IDEER OG MERKNADER TIL PLANINNHOLDET

Næringsutvikling,  friluftsliv, kultur/oppvekst, omsorg og boligbygging

� Næringslivet som ønsker å etablere seg eller utvide sin virksomhet må få lettere adgang til
utbygging med minst mulig restriksjoner fra kommunens side. Bedre tilrettelegging fra
kommunen.

� Ønske om detaljplanlegging for utvikling av industri på Selstad.

� Ta ut ikke benyttede og “gamle” industriområder i planen.

� Grunneieres tinglyste rettigheter til bruk av eiendommer båndlegges og hindres som følge av
andre bestemmelser i planverket.

� Utvikle Eibukta til et mer attraktivt friluftsområde. Hva med campingplass? Vil det i så fall
forårsake uheldig stenging av området for allmen benyttelse?

� Utvikle/ ”stelle opp” friområdet ved Neverdalselvas utløp i sjøen for lokalbefolkningen og
turister.
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� Videre utvikling av bruken av miljøhytta ovenfor  skolen til også vinterbruk. Mere penger trengs.

� Skilte med forbud mot tømming av div. løsmasser/søppel på ( på eksisterende ikke lovl.
tømmeplass) på sjøsiden av Rv. 17. Hva med opprydding her - på dugnad. 
Hva med folks holdninger til slik slett avfallsdeponering og heller holde det rydding i sitt
nærområde . 
Her må kommunen selv selvfølgelig gå frem med et godt eksempel.

� Bedre utnytting av Neverdalsmarka - utvikle friluftsaktiviteter og turmulighetene i området.

� Samfunnssal/ ballspillhall i Neverdal - den  har vi vært lovet politisk i mange år. 
Nå må den finansieres og budsjetteres. Det er søkt om spillemidler (2,1 mill kr.) til dette
hall-prosjektet. Søknaden behandles i fylket denne måned. 
Kommunen tar sikte på å få avklart prosjektoppstart og eventuelt forskottering av  utbetaling av
spillemidler som det er blitt gitt tilsagn om til høsten.

� Ønsker SFO tjenester også i skoleferier. Dette er under vurdering/utredning.

� Flere heltidsstillinger i omsorgstjenesten.

� Ta inn på nytt avsetting av tomteplass for bygging av eldre- /omsorgsboliger bak servicesentret
(Jokeren) i kommuneplanens arealdel.

Boligbygging

� Legge til rette for flere byggeklare tomter for boligbygging. 
Arealer for boligbygging i plansammenheng  har for så vidt et ikke ubetydelig potensiale i
Neverdal, men “antall attraktive byggeklare tomter (gunstig tomtearrondering og beliggenhet) er
begrenset”. (lokal påstand).

� Bygge billigere gjennomgangsboliger for unge og nyetablerte (ikke bemidlede hussøkende) og
nye innflyttere.

Kommunikasjoner/trafikk

� Anlegge gangvei fra Korsveikrysset (Jokeren) og sørover til ungdomshuset (langs Rv. 17). Her
er et veldig farlig vegkryss. Hva med lysregulering i krysset? Målet må være å forbedre
trafikksikkerhet spesielt for skolebarna i området. 
Kommunen må legge press på statens Vegvesen for å få ting gjort. Prioritere prosjektet som
“aksjon skoleveg”.

� Få utbedret de trafikale forhold i krysset ved veg opp til skolen og ved brua m.h.t. fotgjengere
(skolebarn). Utbedre/flytte gang- og sykkelbane over elva. Dagens løsning ansees som
trafikkfarlig.
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� Ytterligere nedsettelse av fartsgrense (til 40 km/t ? ) fra “Svingen” forbi avkjøring til skolen og
videre over korsveikrysset og til det gamle posthuset. Her kjøres det for fort i dag med trafikk
av barn til og fra skole og barnehage.

______
Herbjørn Steira - referent.
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