Møtereferat – Styremøte Sør-Senja lokalutvalg
Dato
25.11.20
Kl. 18.00

Sted
Til stede
Skolen på
Gunnar Torgersen
Stonglandseidet Margareth Edvardsen
Egil Hofsøy
Jon Kristian Valvåg
Hilde Losvik
Monica Ryvoll
Ann Karin Aronsen
Dag Rydmark

Forfall
Alf Nylund
Tilgjengelig på
telefon

Referent
DagR

Følgende ble bestemt:

Oppfølging
Ansvar/frist

Sak 1 Innkalling og saksliste godkjent med merknad om oppfølging av
sak 4 i forrige møte. Gunnar ber om en orientering fra rådmannen Gunnar
mht. status i saken om mobildekningen i området Tranøybotn.
Saken er tidligere redegjort for av Alf.
Sak 2 Fordeling av tilskuddsmidler
Frist for å søke midler fra utvalget var satt til 15. november.
Innenfor fristen utløp var mottatt fire søknader. Etter en
gjennomgang av innkomne søknader vurderte styret søknaden fra
naturparkforvalteren å ligge utenfor målgruppen
Styret gjorde følgende vedtak og innvilget søknad fra
lag/foreninger slik:
-

Mølnelva Vel kr. 40.000
Bygdelaget Varheim kr. 45.000
Sør-Tranøy IL kr. 25.000

I tilskuddsbrevet tas med en setning om at det forutsettes oppstart
i 2021. I motsatt fall kan tilskuddet bli krevd tilbakebetalt. En ber
videre at dokumenterte oppbevares slik at dette kan fremvises ved
eventuell kontroll. Til slutt ber en at det sendes en kortfattet
rapport til Sør-Senja lokalutvalg når prosjektet er avsluttet.
Det ble i tillegg bestemt å gi kr. 1.500 til trivselstiltak til
•
•
•
•

Stonglandet barnehage
Stonglandet skole
Bellevue med omsorgsboligen
Tranøy sykehjem

Ann Karin og Margareth ansvarlig gjennomføring av
trivselstiltakene

Sak 3

Ann Karin og
Margareth

Eventuelt
•

Kommunal- og moderniseringsdepartementet tildeler i
2021 to millioner kroner i engangsstøtte til 19 kommuner
som ønsker å gi opplæring og veiledning for å øke
innbyggernes digitale kompetanse
Det ble foreslått at Senja kommune med Sør-Senja
lokalutvalg som forslagsstiller søker prosjektmidler til slik Dag
opplæring

•

Margareth stilte spørsmål ved SalmarFondet. Det vil være
naturlig at det tilfaller lokalutvalget å administrere dette i Dag
vårt område. Dag sjekker dette

•

Egil foreslo at det lages en uttalelse til politikerne knyttet
til budsjettarbeidet fra Sør-Senja lokalutvalg der det
vektlegges viktigheten av å ivareta samfunnsfunksjonene i Gunnar
nærmiljøet vårt.

•

Dag dro en kort gjennomgang av interne rutiner

Møtet slutt kl 21.10

Søknadsskjema lokalsamfunnsutvikling
Organisasjonsnummer: 993290173
Navn på organisasjon: Sør-Tranøy Idrettslag
Adresse: Mølnelva 52
Postnummer: 9392
Sted: Stonglandseidet
Telefonnummer: 41218419
E-post adresse: sortranoy.idrettslag@gmail.com

Prosjektets tittel: Innkjøp av nytt utstyr
Søkers navn: Jeanett Urdshals for Sør-Tranøy Idrettslag
Hva er prosjektet og prosjektbeskrivelse:
Sør-Tranøy Idrettslag søker om tilskudd til å kjøpe inn nytt utstyr. Vi ønsker å kjøpe inn utstyr til
bassenget på Stonglandseidet da det ikke er mye utstyr igjen. Utsyr som flytematte, ringer og baller.
Vi ønsker også å kjøpe inn utstyr til aktiviteter inne og ute. Nye fotballer, terninger i skumgummi,
kjegler. For innendørs aktiviteter har vi også en klatrevegg som vi benytter oss av. Her er reglene for
utbytting av sikkerhetsutstyr ganske strengt og vi er kommet dit at vi må bytte ut en god del
klatreseler og klatretau.
Ved å investere i disse tingene bidrar vi med å holde utstyr til aktivitetene vi har her på
Stonglandseidet. Vi tilbyr aktiviteter for barn fra 5-6 års alderen og opp til og med ungdomsskole.
Siden vi er i en vanskelig tid nå med tanke på covid-19 pandemien er det begrenset med hvilke
aktiviteter vi får drive. Men vi driver der det er mulighet.
Hvor finner prosjektet sted:
Stonglandseidet og omegn.
Hvem har nytte av prosjektet:
Alle som ønsker å delta på arrangementer i regi av Sør-Tranøy Idrettslag har nytte av dette
prosjektet.
Kostnadsbudsjett:
Basseng:
Volleyball 278 kr, vannbasketstativ 2 stk 1200 kr, under vann slalomsett 1200 kr, dykkerstaver 290 kr,
vannløpebelte 2000 kr, aqua-ormer 10 stk 1390 kr.
Innendørs aktiviteter:

Kjegler 10 stk 520 kr, volleyballer 10 stk 2000 kr, basketballer 10 stk 2000 kr, fotballmål små 1400 kr,
bowlingsett 1300 kr, skumtennisballer 3 stk 500 kr, fotpumpe for ball 460 kr, håndballer 6 stk 936 kr,
innendørs fotball 6 stk 1914 kr.
Utendørs aktiviteter:
Agilitystige for fotball 1195 kr, fotballpakke 10 fotballer 2800 kr.
Klatreutstyr:
Klatretau i vegg 2 stk 3400 kr, klatreseler barn 5 stk 2995 kr, klatreseler ungdom/voksne 6 stk 7194
kr.
Sum totale kostnader
Sum totale kostnader 34972 kr.

Finansieringsplan:
Egenkapital:
Støtte fra andre: Ingen støtte fra andre.
Støtte fra lokalutvalget:
Annet: Vi har ingen finansieringsplan, men dette er noe vi må investere i. Håper vi får litt støtte til å
forbedre utstyr som vi trenger.

Søknad sendes:
Dag.rydmark@senja.kommune.no

Søknadsskjema lokalsamfunnsutvikling
Organisasjonsnummer: 921 723 504
Navn på organisasjon: Mølnelva Vel
Adresse: Mølnelva 51
Postnummer: 9392
Sted: Stonglandseidet
Telefonnummer: 97152342
E-post adresse: aase_lena@yahoo.no

Prosjektets tittel: Grillhytte og samlingssted
Søkers navn: Mølnelva Vel v/Aase-Lena Johansen

Hva er prosjektet og prosjektbeskrivelse:
Vi ønsker å bygge grillhytte der vi kan møtes for sosiale tilstelninger. Vi ønsker også å gi et
lavterskeltilbud for fysisk aktivitet og tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet. Vi har et boligfelt med
mange barnefamilier, som ofte møtes på fritiden. Velforeningen organiserer bl.a. Soldagsmarkering,
St.Hansfeiring og julegrantenning.
Vi har en plass nede ved havet der vi pleier å møtes, og har lenge ønsket oss en grillhytte som vi kan
søke ly for været i. Slik det er nå er det ikke mulig å få barnevogner eller bevegelseshemmede å
komme seg ned dit. Vi ønsker derfor også å legge til rette for at disse kan bruke grillhytten og
området rundt. For å få dette til, ønsker vi å lage vei ned til grillhytten og planere ut et område rundt.
Nærmeste utfartssted er Eievannet. Vi ønsker å få til noe i selve boligområdet, slik at det er
gangavstand for alle. I tillegg er det flere parkeringsmuligheter i nærheten.
Vi har en god dugnadsånd her, og folk er flinke til å stille opp når noe skal gjøres. Siste halvår har vi
fått ryddet trær og kratt langs den kommunale veien mellom Mølnelva og sykehjemmet, og vi har
fått satt opp veilys i dette området. Dette vil være til felles interesse for alle beboerne på
Stonglandseidet og Mølnelva. Alt er gjort på dugnad. Neste vår planlegger vi å sette opp veilys i
Mølnelva boligfelt også.

Hvor finner prosjektet sted:
Vi har lokalisert et fint området på Geitneset i Mølnelva. Dette området tilhører Senja kommune,
som vi har vært i kontakt med.

Hvem har nytte av prosjektet:
Alle som bor i bygda, men hovedsakelig innbyggerne i Mølnelva. Dette er et område som brukes av
alle. Barnehage og skole bruker også området, og vil dermed ha nytte av en grillhytte her.
Barnefamilier og bevegelseshemmede vil også ha nytte av dette prosjektet.

Kostnadsbudsjett:
Grillhytte:

50.000 kr

Graving og grus:

40.000 kr

Sum totale kostnader:

90.000 kr

Finansieringsplan:
Egenkapital:

10.000 kr

Støtte fra andre:

20.000 kr

Støtte fra lokalutvalget:

60.000 kr

Annet:
Sum finansiering:

90.000 kr

Antall vedlegg: 0

Søknadsskjema lokalsamfunnsutvikling
Organisasjonsnummer: 915566383
Navn på organisasjon: Bygdelaget Vardheim
Adresse: Cecilie Halsnes,Hofsøyveien 695
Postnummer:9392
Sted:Stonglandseidet
Telefonnummer:90988573
E-post adresse:chalsnes@gmail.com

Prosjektets tittel: Inngangsparti
Søkers navn:Bygdelaget Vardheim, leder Cecilie Halsnes
Hva er prosjektet og prosjektbeskrivelse: Ordne inngang for funksjonshemmede. Bygge opp med
grus, ny trapp og ny inngangsdør.
(Beskrivelse av selve prosjektet)
Hvor finner prosjektet sted: Bygdehuset Vardheim, inngangsparti.

Hvem har nytte av prosjektet: De som benytter seg av bygdehuset. Funksjonshemmede.

Kostnadsbudsjett: Grus: 15000,Inngangsdør: 15000,-

Trapp: 36000,Arbeidspenger: 10000,Sum totale kostnader
76000,Finansieringsplan:
Egenkapital: 10000,Støtte fra andre:0,Støtte fra lokalutvalget:66000,Annet:
Sum finansiering: 76000,(Kostnadsbudsjett og finansieringstall må være like)
Antall vedlegg:0
Kriterier for tildeling av tilskudd;

-

Skape aktivitet i lokalutvalgets område
Allmennyttig
Arrangement
Bruk vedlagte søknadsskjema

Det gis ikke tilskudd til drift.
Spørsmål rettes til
Gunnar Torgersen på mob. 958 81160 eller Dag Rydmark, mob. 907 88708

Søknad sendes:
Dag.rydmark@senja.kommune.no

Fra: Birkeland, Ingve <fmtribi@fylkesmannen.no>
Sendt: tirsdag 27. oktober 2020 15:17
Til: Dag Rydmark
Emne: Ferdigstilling av friluftsamfi
Hei Dag,
Har nettopp kommet inn fra tur i Ånderdalen mad folkehøgskolen 69 grader nord. Fin tur og det var
overraskende mange andre på tur. Spesielt artig at en av god gjeng i Senja kommune med psykisk
utviklingshemmede var på tur. Kjenner det varmer hjertet og at vi har truffet blink med denne
tilretteleggingen.
Det jeg snakket med deg om var å få ferdigstilt informasjonsområdet og friluftsamfiet ved Sazza. Det
skal lages en universelt utformet sti slik at alle kan få tilgang til amfiet og informasjonstavlene. Det
skal også settes opp noen korte lyktestolper som skal lyse opp stien og gi et godt visuelt inntrykk i
mørketiden også. Vi har hatt dette arbeidet ute på anbud og har fått et tilbud.
Under tilbudet vi fikk fra en tilbyder. Vi har i utgangspunkt midler til å få gjennomført punkt 1 vel å
merke uten investering i lyktene. Der har vi fått et tilbud på fem lykter med montering på rett i
underkant av 70000,- (se vedlagt bilde).
Spørsmålet er om det hadde vært rom for å få en dekning av lyktestolpene gjennom en spleis mellom
de to lokalutvalgene Sazza grenser til? Vi vil søke midler til resterende arbeider fra private sponsorer/
Statskog/fylkeskommune og Miljødirektoratet og håper å kunne ferdigstille hele området våren
2021. Til orientering så har vi nå fått finansiert både bygging av fuglekassen og friluftsamfiet gjennom
offentlige midler og det har en kostnadsramme på rundt 1 mill kroner. Noen vil kanskje mene at det
er dyrt men vi mener at dette er med på å løfter Sazza opp som et viktig forvaltningsknutepunkt og
samlingspunkt i Senja kommune og at når dette er ferdigstilt håper vi at det blir mye brukt.
1. Universell sti til friluftsamfi med montering av cortenstål kanter og abisko
lyktestolper.
Kr. 111.600,- eks. mva.
Det forutsettes at tiltakshaver skaffer nødvendig kantstål med festemateriell og lyktestolper.
Eventuelle trekkerør til lyktestolper er ikke medregnet. EL-opplegg kommer utenom.
2. Tilfylling av masser rundt friluftsamfiet.
Kr. 7200,- eks. mva.
Det forutsettes at det benyttes allerede tilkjørt pukk til denne jobben.
3. Pris på tilføring av plenjord og tilsåing av plen foran friluftsamfiet.
Kr. 48.700,- eks. mva.
Det forutsettes at jobben utføres våren 2021.
4. Etablering av universelt utformet sti til fuglekassen.

Kr. 42.000,- eks. mva.
Det tas forbehold om nødvendig meisling av fjell. Dette vil komme som et tillegg på kr 1500,- pr. time
eks. mva.
Dette ble jo ingen god søknad men mer en orientering pga tidsbegrensningen før møtet i dag.

Med vennlig hilsen / Dearvuođaiguin
Ingve Birkeland
Nasjonalparkforvalter
Tlf mobil: 48152290
Tlf fast: 77642220

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Besøksadresse: Sážžá Senja naturhus & museum
Postadresse:
Tranøyveien 1261, 9304 Vangsvik
web: http://nasjonalparkstyre.no/Anderdalen/
Fakturaadresse: EHF-format, org.nr/elektronisk ID: 967 311 014. Merk faktura med referanse: 3870IBI
Det tas ikke imot faktura pr. epost eller post.

