
Utskrift av møtebok for Tjøtta og Offersøy områdeutvalg av  04.09.18 og 16.10.18

Møte 04.09.18

Sak 1: Purring til kommunen angående saker som vi ikke har fått svar på.
           Kommunen gis en frist for svar.
Sak 2: Vi tar tak i "Tjøttarapporten" som ble enstemmig vedtatt i kommunestyret i 2010.
           Siden den ble laget er følgende arbeidsplasser borte: Tjøtta gjestegård, Taraldsen  
brygge, Ambulansebåten, Distriktssenteret, Prestegården v/ Eirik Fjelldal, Tjøtta eldresenter.
Vi mangler markedsføring for ledige industriområder på Tjøtta i Alstahaug kommunes 
hjemmesider.
         Alstahaug kommune må bli gjort oppmerksom på at "Tjøttarapporten" er et vedtatt 
dokument og må følges opp.
Rapporten skal legges ut på Tjøttasida på facebook.
Til neste møte tar vi for oss følgende temaer i rapporten: Næringsliv og arbeidsplasser - 
Boligsituasjon og bosetting og situasjonen for eldre og andre pleietrengende.
Alle i utvalget må lese hele rapporten til neste møte.
Møtet slutt. Guri Bosness, ref

Møte 16.10.18
Sak 1: Vi har fått svar fra AK ang. salg av Herredshuset og videre drift av Tjøtta eldresenter.
           Videre er det ettersendt til Monica Skjellstad tegninger av boliger fra Nætby trevare i 
forbindelse med oppføring av utleieboliger på Tjøtta.

Sak 2: Vi har funnet fondet til minne om Knut og Antonette Olsen Rosø i sparebank 
1,Nordnorge. Etter samtale med AK skal pengene være overført til Alstahaug kommune og 
satt på et fond. Vi ber om at Områdeutvalget vil være fondsstyre, dette ifølge statuttene for 
fondet. Brev til kommunen om dette ,blir sendt.
Etterlysning av papp-container til Tjøtta.
Det samme med en container for Fretexklær. 
Skilt for kvikkleire ved Hestsundbrua er under produksjon.
Manglende gatelys på Nervegen. - Dette blir meldt inn til kommunen.

"Tjøttarapporten"
Næringsareal og kontorareal på Tjøtta bør offentliggjøres - hva som finnes.
Drift av Tjøtta gjestegård - kontakter NIBIO.
Anlegge "bygdesentral" ved fergeleiet. Rydde området og bygge et hus for cafe,salg, hygge,
guiding, båtutleie.  - Interessenter?
Helge tar kontakt med Nibio angående de 4 ledige tomtene i Kaldberghaugen.
AK må legge tilrette for flere boligtomter og utleieboliger.
Vi ønsker nytilflytting og økt bosetting på Tjøtta!
Tjøtta eldresenter: Tom bygningsmasse står der og må kunne brukes i den prekære 
eldreomsorgen i kommunen. Det er etterhvert blitt mange eldre i sørenden av kommunen og 
Tjøtta eldresenter må kunne tas i bruk for de eldre. Til neste møte vil det komme en uttalelse 
angående dette.
Ellers oppfordres Tjøttafolk om å stille på lister til kommunevalget i 2019. Oppfordringen vil 
legges ut på facebook.
Møtet slutt:  Guri Bosness, ref.




