ÅRSMELDING FOR 2011

MEDLEMSTAL 2011
I 2011 har utviklingslaget hatt ei medlemsmasse på 99 husstandar, 12 lag og foreiningar og
17 bedrifter.

STYRET 2011
Leiar: Arne Husevåg, Nestleiar: Torill Holvik, Kasserar: Anette Widerstrøm,
Skrivar: Jan Svein Hammer, Styremedlem: Roger Rimstad, 1.vara: Betty Hessevik
2.vara: Monica Roset Fagerlid, 3.vara: Kristen Henning Heggedal

AKTIVITETAR I 2011
Styret har hatt 4 møter og handsama 16 saker. Alle styremøtereferat er lagt ut på heimesida.

BYGDEKAFÈEN
Bygdekafèen har vore open dei fleste laurdagar i 2011 og besøket har vore jamt godt. Vi vil
takke lag og organisasjonar som har vore med å holde dette tilbodet oppe.

HEIMESIDA www.bryggja.no
Vi takker Randi Husevåg som gjer en kjempejobb med å oppdatere heimesida. Vi oppfordrar andre
lag, organisasjonar og bedrifter i bygda om å bruke Bryggja sida aktivt.

SØHOLMEN
På Søholmen har det ikkje skjedd så mykje det siste året, Utviklingslaget og 4H var på møte
med kommunen tidligare i år. Styret vil orientere Årsmøtet om det som kom fram på møtet
med kommunen.

MOBILDEKNING I RIMSTADALEN
Juni 2011:
I juni var Roger Rimstad fra utviklingslaget 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. Ved nærmere ettersyn viste det seg at
ikke alle husstandene ble dekket med senderen plassert på låven. Det må være en forutsetning at når
man først monterer sender må man gjøre det man kan 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 å ha forhørt seg med innbyggerne i Rimstaddalen er det vilje til dugnad dersom det er
nødvendig for å få til 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)
Bryggja utviklingslag gikk dermed fra denne befaringen med optimisme med tanke på
mobildekningen i dalen i fremtiden.
14. Okt 2011:
Utviklingslaget mottar e-post fra Per Jarle Mathisen (økonomiansatt i Vågsøy Kommune) med
oppsett fra Telenor. Her har som avtalt Telenor satt opp budsjett som avtalt fra befaring i juni.
Budsjettet viser helt andre summer enn det var snakk om i underskrevet intensjonsavtale, samt
antydet på denne befaringen.
Anleggsbidrag
(som anslått i intensjonsavtale skulle dekke montering på eksisterende låve):
565.000
Entreprenør arb.
Kraftfremføring:
Hytte
Mast
Jordingsanlegg

320.000
114.000
124.000
100.000
75.000

Sum:

1.298.000
(1.622.500 inkl. mva)

07.nov.2011
Utviklingslaget har i samtale med Per Jarle Mathisen i Vågsøy Kommune blitt orientert om at
kommuneadministrasjonens konklusjon om at dette prosjektet blir for dyrt og administrasjonen har
foreslått til politikerene 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.
Utfordring 2012:
Fra utviklingslagets 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.
Utviklingslaget vil dermed forsøke å få frem reelle kostnader på prosjektet slik at det blir lettere å få
ny politisk behandling av Mobildekning i Rimstaddalen.

BRYGGJA 20XX
Vågsøy Kommune er no i gang med rullering av kommune planen. Vi ser at vi ikkje har
kapital nok til å drive fram ein eigen delplan for Bryggja og overlet derfor rulleringa av
planen til Vågsøy Kommune.
Bryggja utviklingslag vil følgje nøye med på kva Kommunen legg opp til i planen for Bryggja
og vi vil også kalle inn til folkemøte før planen for Bryggja skal rullere, om ikkje Kommunen
gjer det.
Utviklingslaget har også sendt brev til Kommunen angåande høringsuttalelse kommuneplan,
”sosial del” 2011. sjå vedlegg

Levdalsvatnet og rasteplass på øyra i Maurstadvika
Det vi arbeider vidare med er å prøve å få til ein vei frå skogsveien og ned til Levdalsvatnet,
slik at rullestolbrukarar og familiar med barnevogner kan komme seg ned til vatnet.
Vi slit med å få tak i midlar til prosjektet pga bommen ved Navevatnet. Her må vi gå ei ny
runde med grunneigarane og sjå om vi får til noko.
Rasteplassen i Maurstadvika er kostnadsrekna til ca 20000,- det er med dugnad.

Da er det rydding av skog langs eksisterande vei og på sjølve øyra, maskinarbeid og grusing
av eksisterande vei. Her må vi også ha kontakt med dei som har naust i Maurstadvika og
høyre om dei er villige til å bidra litt økonomisk eller på dugnad.
Utviklingslaget vil også søke etter midlar til dette prosjektet.

Arne Husevåg
Leiar

