
Utskrift fra møtebok av 14.01.20 for Tjøtta og Offersøy områdeutvalg 
 
 
Sak 1: Avkjørsel for buss ved Tjøtta Grendehus: Vi ble kontaktet av Vegvesenet som så  
           positivt på en avkjørsel for buss ved Grendehuset for av og påstigning for elever. 
           Saken vil bli tatt videre fra Vegvesenet sin side. 
Sak 2: Gatelys: Etter 2 purringer til kommunen, er det fortsatt mange svarte lys både på Tjøtta  
           og Offersøy. Dette MÅ kommunen ordne opp i. Ny purring vil bli sendt. 
Sak 3: Tor Åge Tømmervik har opprettet en facebookside som er kalt "Tjøtta liv og næring".  
           Dette er en side hvor det blir lagt ut info om ledige hus, tomter etc. Folk oppfordres  
           til å komme med tips til denne siden. Områdeutvalget synes dette initiativet er positivt. 
 
Sak 4: Tjøttaspelet må få fjernet de gamle benkene og jernpålene som holder disse snarest. 
           Guri tar seg av saken. 
Sak 5. Kommunale leiligheter og tomter på Tjøtta må lyses ut av kommunen. Pr dato er det 4    
           omsorgsleiligheter, et hus i Lysthusskogen og ei kommunal tomt ledig. Det må  
           anlegges nye attraktive tomteområder på Tjøtta snarest. 
 
Sak 6: SFO på Tjøtta. Saken døde bort etter valget. Pr dato er det en elev som trenger SFO.  
           Fra høsten er det flere som trenger dette tilbudet. Vi ber Alstahaug kommune bevilge 
           penger til et SFOtilbud på Tjøtta. 
 
Sak 7: Alstahaug kommune trenger flere plasser for eldre. Fortsatt står Tjøtta eldresenter  
           tomt og kan utmerket brukes innen eldreomsorgen. Vi ber fortsatt om at dette blir 
           tatt i bruk inntil et nytt sykehjem blir realisert. 
 
Sak 8: Tjøtta barnehage er full. Ved tilflytting er det ikke ledige plasser pr dato. Vi ber  
           kommunen se på muligheten for en utvidelse av kapasiteten. 
 
Sak 9: Det har vært hyppige strømbrudd i området. Dette kan gå ut over elektriske apparat. 
           Vi tar kontakt med Helgeland kraftlag for å finne årsaken. 
Sak 10: Boliger i regulert område på Tjøtta skal ikke selges til fritidsboliger! Vi har tatt 
            kontakt med kommunen som igjen har henvendt seg til meglere om saken. Det er  
            viktig at dette blir håndhevet framover. 
 

VALG 
 
I folkemøte etter styremøtet ble følgende personer valgt inn i Tjøtta og Offersøy område- 
utvalg for perioden 2019 - 2023: 
 
Helge Johansen, leder                          Vara:  Arne Langseth 
Guri Bosness                                                   Ingvild Flatøy Næstby 
Tor Åge Tømmervik                                       Per Steinar Jakobsen 
Maria Knapstad                                              Rudolf Bosness 
Torill Jørgensen 
 
Neste møte 28. jan 2020 
 
Guri Bosness, ref


