Referat fra styremøte, Mandag 07.Nov 2011
Stad: Bryggja Omsorgssenter
Disse møtte: Jan Svein Hammer
Anette Wiederstrøm
Arne Husevåg
Torill Holvik

Sak 08/11 Bryggja lista ønsker link til Bryggja sida
Dette er et spørsmål som vi må legge fram for Årsmøtet.
I utgangspunktet skal Bryggja sida være fri for politikk, dette ligg i grenseland og Styret
ønsker derfor å legge dette frem for Årsmøtet.

Sak 09/11 Innkomne framlegg. Rasteplass på Øyra i Maurstadvika.
Det er ytret ønske å få til en rasteplass på øyra ved utløpet av Maurstad elva.
Prosjektet kan være av interesse da det ligg et gammalt kvernhus på veien ut til øyra.
Det kan kanskje være i interesse for skule og barnehage å sjå korleis ting vart gjort i eldre
tider.
Arne Husevåg skal prøve å få til et møte med grunneigarane på Maurstad.

Sak 10/11 Mobildekkning i Rimstadalen
INFO fra Roger Rimstad
Juni 2011:
I juni var jeg og to stk fra Telenor, Tirevoll (radioplanlegger) samt Jonny
Gjerstad (dekningssjef Telenor) på befaring i Rimstaddalen angående mobildekningen.

I opprinnelig plan var det tiltenkt å plassere sender på en låve, dette var
ikke låveeier spesielt interessert i. Ved nærmere ettersyn viste det seg at
ikke alle husstandene ble dekket med senderen plassert der. Det må være en
forutsetning at når man først monterer sender må man gjøre det som kan
gjøres for at alle husstandene får dekning.
Etter nøyere undersøkelser fant vi i samarbeid med radioplanleggeren en
knaus (Kongenakkjen) der alle får fullgod dekning, samt at turterrenget i
Rimstaddalen får et vesentlig bedre løft når det gjelder dekning.
(Kongenakkjen er en knaus ikke langt fra der hvor den gamle tv omformeren i
Rimstaddalen er plassert, og strømledninger ligger ca 150 meter fra dette
punktet.)
Senderen er avhengig av strøm, videre er senderen avhengig av et støvfritt
rom som må brannisoleres dersom det skal monteres i låve, og en "hytte"
dersom den monteres utenom eksisterende bebyggelse. På anbefalt plassering
(Kongenakkjen) var det òg nødvendig å montere en mast på 8-10 meter.
Etter og ha forhørt meg med innbyggerne i Rimstaddalen er det vilje til
dugnad dersom det er nødvendig for dette prosjektet.
På denne befaringen ble vi enig med Telenor og Vågsøy kommune om at Telenor
kostnadsberegner komplett ferdig prosjekt med alt som er nødvendig for å få
senderen operativ. (Inkludert entreprenørkostnader)
Jeg gikk dermed fra denne befaringen med god tro og såg optimistisk på
mobildekningen i dalen i fremtiden.
14. Okt 2011:
Mottar denne e posten fra Per Jarle Mathisen med oppsettet fra Telenor,
dette er HELT andre summer enn det var snakk om i underskrevet
intensjonsavtale.
(Utdrag fra tabell i e-post som ligger vedlagt under.)
Anleggsbidrag: 565.000
Entreprenør arb. 320.000
Kraftfremføring: 114.000
Hytte 124.000
Mast 100.000
Jordingsanlegg 75.000
Sum: 1.298.000
(1.622.500 inkl. mva)
07.nov.2011
Jeg har i samtale med Per Jarle Mathisen i Vågsøy Kommune blitt orientert om
at kommuneadministrasjonen konkluderer med at dette prosjektet blir for dyrt
og administrasjonen har foreslått til politikerne at dette prosjektet blir

tatt ut av budsjettet for 2012.
Dersom dette prosjektet skal inn igjen i budsjettet for 2012 må det vedtas
inn igjen politisk. Med andre ord ser dette vanskelig ut. Men
ønsker/anbefaler at m.a. Bryggja lista og andre av bygdas politikere
engasjerer seg i saken.
Fra mitt ståsted ser det ut til at Telenor har budsjettert veldig høyt,
anleggsbidraget fra Telenor er ufravikelig, men resten av kostnadene bør
kunne utføres billigere enten på dugnad eller av lokale velvillige
entreprenører.

Sak 11/11 Søholmen
Det ble diskutert prosjektet Søholmen, hvordan det går med skilting og støydemping ved
eigendomen til Glomnes.
Arne Husevåg tar kontakt med Kommunen og forhører seg hvor langt kommunen er kommet
i prosjektet.

Arne Husevåg
Leiar

