
Utskrift fra møtebok for Tjøtta og Offersøy områdeutvalg 11.06.2019 
 
 
Sak 1. Vi får ikke svar fra Trond Bargel angående utfylling av utkjørsel vis a vis bussholde- 
           plassen ved Grendehuset. Vi har også etterlyst skilt for kryssende barn. 
 
Sak 2. Herredshuset er solgt. Kjøper vil kontakte leietakerne for videre leie. 
 
Sak 3. Tjøtta eldresenter. Vi avventer videre arbeid med dette til etter valget til høsten. 
 
Sak 4. Hageavfallscontaineren fungerer fint. V Det mpå sørges for at folk ikke kaster sekker 
           i containeren. 
Sak 5. Port i Hestsundet. Porten er kommet på plass! Det er Tom Hjellestad sin port. Bytta i 
           stein fra Torills steinbrudd. Vegvesenet fikk stein. 
Sak 6. Knut og Antonettes minnefond. Det er kommet søknad fra Tjøtta pensjonistforening 
           om dekning av utgifter i forbindelse med tur til Dønna og Herøy. Det søkes om  
           kr 9000,-. Innvilges enstemmig. 
Sak 7. Tomtene i Kaldberghaugen. Maria skal legge ut boligtomtene på tjøttasida og  
            facebook med henvisning til å ta kontakt med Nibio. 
Sak 8. Gapahuken. Det er lagt torv på ca halve taket. Vi planlegger en dugnad til høsten. 
           Guri har ansvar for å spørre Jørn Strand om å skjære av jernene på benkene. 
Sak 9. Trekanten/Kongesteinen. Helge kontakter Ellen Karin Kolle og Tove Eliassen. 
           Hvem skal ha ansvaret? 
Sak 10. "Ha seg" tilskudd. Det er søkt om tilskudd fra Alstahaug kommune og Tjøtta  
             Idrettslag.AK positiv, men har ikke fått svar. Idrettslaget er positiv. 
             Vi går ut med et tilskudd for de som kommer nærmest 27.juni 2020. Dette gjelder  
             Tjøtta og Offersøy. 
Sak 11. Nerveien. Hvem eier veien og hvem skal stå for vedlikeholdet? Den ser nå ikke 
             bra ut. Vi tar kontakt med kommunen. 
Sak 12. Rebekkastua. Hvem har ansvaret for vedlikehold? Vi kontakter Nibio for oppklaring. 
 
Sak 13. AK har penger til fjerning av Kjempespringfrø. Plan? Alle må oppfordres til å ta tak. 
             Vi kontakter Ragna Gunn Bye på kommunen. 
Sak 14. Ønskeliste fra Idrettslaget. Guri kontakter leder ang.søkn. om restaurering av stier. 
 
Neste møte Tirsdag 10. september 2019 
 
Ref. Guri Bosness


