Årsmelding 2008
Nordøy Grendelag
Styret
Styret har i 2008 bestått av:
Leder:
Eiliv Lyngstad
Nestleder:
Even Gausen
Regnskap/økonomi: Camilla Levine
Sekretær:
Ingunn Solli
Ungdomsrepresentant
Stine Kristin Gausen
Styremedlem
Svein Berfjord
Varamedlem:
Gunhild Hynne
Vara ungdomsrep. Fredrik Hembre

Valgkomitè:
Sidsel Trønsdal, Dag Kyrre Rostad og Sigrid Westrum

Økonomi
Nordøy Grendelag har ikke hatt de store bevegelsene i økonomien, kun løpende utgifter til drift
av nettside samt kontorrekvisita og annonse til årsmøtet. Inntekter fra annonsering på
kjerknesvaagen.no går til drift av siden. Økonomi i stiprosjektene går inn under SMIL-midlene.
Aktiviteter
Nordøy Grendelag har i 2008 holdt 2 styremøter, samt møter med stikomitèer.
Vi har fortsatt arbeidet med forbedring av trafikksikkerhet, og deltok på møte med Inderøy
kommune om prioritering av trafikksikkerhetstiltak opp mot Nasjonal transportplan. Vi fremmet
vårt forslag, som gikk ut på å prioritere våre aktuelle strekninger langt høyere enn kommunens
forslag før møtet. Kommunen har nå fremmet ønske om prioritering av strekningen Trøakorsen
– Skjemstadaunet i Fylkesvegplanen. Grendelaget vil fortsette arbeidet med trafikksikkerhet, og
følger utviklingen på området. Vi oppfordrer selvsagt grendefolket til å engasjere seg i tillegg!
Grendelaget har også sendt innspill til NVE i forbindelse med høring for vindkraftanlegg i
Verran.
Status for disse planene i dag er at NVE ikke går videre med planene, og Verran kommune har i
revidert utgave av arealplan fjernet avmerkede områder som var aktuelle til dette formålet.
Sti-prosjektene
STI RUNDT KIRKNESTANGEN:
Stien er nå ferdigryddet. Gapahuken på Brunsberga er ferdig.Det er innkjøpt og montert 2 bord
med benker. Alle infotavler og retningspiler m.m. er ferdig til montering.

Det har ennå ikke blitt klarhet om byggingen av brua fra kaia til Nausthaugen. Det jobbes med
saken. Det er meningen at stien med tavler og bru skal være ferdig til Båtreffet første helg i juli i
år.

STI SKJEMSTADAUNET – LILLEBY:
Stien er nå nesten ferdigryddet. Det er avtalt med Lorns Skjemstad om bruk av
parkeringsplassen ved Hengjabrua. Alle infotavler og retningspiler m.m. er ferdig til montering.
Vi har hatt fin kontakt med eierne av 2 gapahuker i området og disse kan brukes av turgåere.
Det er dermed bestemt å sløyfe den planlagte gapahuken i Svemyrområdet og bare ha bord og
benker der.
Det er bare stien Skjemstadaunet til Lilleby vi har fått tilsagn om S M I L midler til. Men det er
ryddet sti ned til husmannsplassen i Fossemsveet, til ”Kisholet” og opp til gapahuken
”Lilleby/Sanna”, videre om trimkassen på ”Ingjardshollom”og ned til hovedstien. Det blir også
parkeringsplass der badstua nå står og merka sti opp til hovedstien.
Det er meningen stien skal bli ferdig i løpet av sommeren 2009.
Kjerknesvaagen.no
Webområdet har fått et aldri så lite ansiktsløft, og hadde på fjoråret 3376 besøk. Flere eksterne
sider linker opp mot oss, så det er viktig å holde siden à jour. Spesielt rundt båttreffet er det
hektisk aktivitet også rundt webområdet vårt. Håper at flere kan bidra med stoff, både tekst og
bilder, samt melde inn aktiviteter gjennom året!

Vi håper og mener at vi også i 2008 har klart å fange opp aktuelle tema å ta opp på vegne av
våre medlemmer, og legger til at vi er avhengige av at medlemmene bruker oss aktivt og
kommer med saker, innspill og meninger som vi kan bringe videre! Mange sitter på gode ideer
og meninger, og kan bruke grendelaget som en kanal for å bringe dette på bane!
Styret takker for tiliten i 2008, og ser fram til
et nytt år med nye muligheter for Nordøy i 2009!

Kjerknesvågen, 22. April, 2009

