
Utskrift fra møtebok for Tjøtta og Offersøy områdeutvalg 08.01.19 
 
 
Tilstede: Guri Bosness,Torill Jørgensen,Bjørg Celius og Helge Johansen 
Fraværende: Maria Knapstad og Rudolf Bosness 
 
Sak 1. Fondet til minne om Knut og Antonette Rosø er nå overført til oss og står på en egen  
           konto. 
 
Sak 2. Brua over Osen. Brev fra kommunen der de sier at det er eiers ansvar å vedlikeholde  
           brua, men at det kan søkes om vedlikeholdsmidler. Vi sender brev til Nibio og legger 
           ved brevet fra kommunen. 
Sak 3. Fretexcontaineren er i anmars. Vi sender ut beskjed til befolkningen når den er  
           kommet og hvor den er plassert. 
 
Sak 4. Ingen tegn til pappcontaineren. Ny purring blir foretatt. 
 
Sak 5. Kommunens avhending av Herredshuset. Fortsatt ingen avklaring eller svar. 
 
Sak 6. Intet svar angående Tjøtta eldresenter. Vi sender brev til kommunen angående 
           planer for bygget. Drift, utleie eller salg. Det finnes interessenter. 
 
Sak 7. Vi vil prøve å få en journalist til å komme på neste møte for å skrive om område- 
           utvalget og manglende svar fra kommunen. 
 
Sak 8. Vi har ikke fått svar fra kommunen angående plan for nye tomteområder på Tjøtta. 
           Kommunen sitter også på hus i Lysthusskogen som bør selges/ eventuelt leies ut. 
 
Sak 9. Vi har ikke fått svar fra kommunen angående bygging av utleieboliger på Tjøtta. 
           Tegninger fra Næstby trevare er oversendt til kommunen for lenge siden. 
 
Sak 10. Vi har fått flere avslag på anlegg av gangfelt ved den nye holdeplassen på fv17. 
            Begrunnelsen er at det ikke blir ansett som et sikkerhetstiltak. Elever må krysse veien  
            fra skolen for å komme seg på bussen. Vi mener at utkjørselen på venstre side,sett fra  
            fergeleiet bør utvides slik at den kommer inn på fv 17 igjen. Bussen kan da svinge inn 
            der og hente barna slik at de ikke må krysse veien. Vi ber Statens veivesen om å se på 
            denne muligheten. 
 
Sak 11. Gapahuken og området rundt må settes i stand. Gapahuken tilhører skolen og vi ber  
             om at Idrettslaget stiller midler til disposisjon for valgfagsgruppa, nartur-og frilufts- 
             liv ved skolen.Det må ny torv på taket og sittegruppa utenfor må fornyes. Likeledes 
             ber vi Idrettslaget fjerne de gamle benkene med jernfester tilhørende Tjøttaspelet. 
             Kanskje vi kan ta en felles dugnadsdag til våren? 
 
            Nytt møte 05.02.19 
 
            Guri Bosness,referent


