
Utskrift fra møtebok av 28.01.20 for Tjøtta og Offersøy områdeutvalg 
 
 
Sak 1. Gatelysene er fortsatt mørke, men kommunen har satt reparasjon i bestilling. 
           Torill undersøker hvem som har ansvaret for lysene ved skolen. 
Sak 2. Jørn Strand skal fjerne jernpålene ved Gapahuken. 
 
Sak 3. Det må nå anlegges nye tomteområder på Tjøtta. De som sitter på tomter i Torv- 
           skarveien, skal kontaktes. 
Sak 4. Hyppige strømbrudd. Vi har sendt mail til HK, men har ikke fått svar. Det skal purres. 
 
Sak 5. Vi har sendt noen saker som kommer i formannskapsmøtet 30.01.20. 
 
Sak 6. Områdeutvalget ønsker Helgelandssykehuset til Alstahaug kommune. Vi ser fram 
           til økt aktivitet i hele kommunen. 
Sak 7. De kommunale veiene på Tjøtta er i elendig forfatning etter all nedbøren. Vi ber nå 
           om at disse blir utbedret og at det legges asfalt både på Vikaveien og Lysthusskogveien 
 
Sak 8. Kjempespringfrø. Det er fortsatt store mengder av arten og kommunen får tilskudd for 
           å bekjempe denne. Spesielt er det mye på Offersøy. Etter møte med Ragna G Bye, vil 
           vi gå ut med invitasjon til lag og foreninger samt enkeltpersoner for å rekruttere folk til  
           arbeidet. Dette blir gjort med oppslag og på Tjøttas facebookside. Frist 27.april. 
           De som er interessert, henvender seg til områdeutvalget. Det utbetales kr. 200,- pr.time. 
           Barn skal ha en voksen med. Ordningen bygger på tillit. 
 
Sak 9. Flagging. Etter flere henvendelser oppfordres skolen til å flagge ved begravelser der 
           elever er berørt. Torill tar dette opp med rektor. 
 
Sak 10. Områdeutvalget ønsker åpenhet om saksbehandling. Referater fra møtene vil bli lagt 
             på Tjøttasida, områdeutvalgssida og på AK sin side under ref. fra områdeutv. 
 
Sak 11. Områdeutvalget tar kontakt med Nibio angående området ved fergeleiet. Området 
             må ryddes og containerne plasseres ryddig. 
             Vi oppfordrer alle på Tjøtta og Offersøy om å kjøre sitt søppel til SHMIL i  
              Sandnessjøen. Det er gratis å levere søppel der. Vi skal ha det fint til 17. mai og 
              Tjøttadagan og ellers til trivsel. 
 
              Neste møte  14. april 
 
    Guri Bosness, ref 
          


