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Til: Post Alstahaug [post@alstahaug.kommune.no]
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Emne: Utskrift av møtebok for Tjøtta og Offersøy områdeutvalg 1 3.02.18 og 04.04.1 8
Vedlegg:

Ber om at dette blir lagt dit det skal.

Utskrift av møtebok for Tjøtta og Offersøy områdeutvalg 13.02.18 og 04.04.18

Møte 13.02.18

Sak 1. Ingen respons fra kommunen angående Eldresenteret, Herredshuset og oppføring av utleieboliger. Purres.

Sak 2. Avslag fra Statens vegvesen angående fotgjengerovergang ved nytt leskur. Ny henvendelse blir foretatt.

Sak 3. Det er blitt laget en facebookside for områdeutvalget.

Sak 4. Stenging av prestbakken. Leder har snakket med Eirik Fjelldal som lovet å fjerne stengsel, iallefall på vinterstid
pga brøyting.

Sak 5. Vi tar tak i "Tjøttarapporten" i neste møte.

Neste møte 04.04.18

Møte 04.04.18

Sak 1. Leder orienterte om at det nå er klart for utsetting av container for hageavfall ved Torvskarveien. Avtale med Tom
Hjellestad om komprimering av hageavfallet. Det må skiltes og publiseres på Tjøttasida og på facebook + oppslag på
butikken. Ved misbruk vil ordningen opphøre.

Sak 2. Mail fra Rigmor Bosness. Etterlyser flere parkeringsplasser ved fergeleiet og at det blir ryddet for skrot der nede.
Saken sendes Hans Labertus Løvmo for videre behandling.

Sak 3. Gangfeltet på Tjøtta - avslag. Saken ankes og sendes til Alstahaug kommune.

Sak 4. Herredshuset. Leder har hatt samtaler med Arve Berg. Vi har sendt søknad om å få overta bygget vederlagsfritt.
Ingen respons. Purring er på gang.

Sak 5. Eldresenteret. Leder har vært i kontakt med Arve Berg som sier at behov for utleieboliger ikke er tilstede på Tjøtta.
Dette er feil. Behovet er absolutt tilstede. Ny purring sendt kommunen.

Sak 6. Utleieboliger fra Næstby trevare. Dette er oversendt kommunen. Ingen respons. Purres!

Sak 7. "Tjøttarapporten" ble laget for 8 år siden. Den ligger i en skuff på Rådhuset. Denne må nå tas fram da ingenting
har skjedd. Henvendelse til kommunen. Rapporten tas med til Helgelands blad.

Neste møte onsdag 2. mai kl. 18.00.

Rett utskrift bevitnes: Helge Johansen, leder


