Årsmelding
2009
Nordøy Grendelag

www.kjerknesvaagen.no

Årsmelding Nordøy Grendelag 2009

Årsmelding Nordøy Grendelag 2009

STYRET
Styret har i 2009 bestått av:
Leder:

Terje Ingvoldstad

Nestleder:

Even Gausen

Regnskap/økonomi:

Camilla Levine

Sekretær:

Ingunn Solli

Ungdomsrepresentant

Torbjørn Hanssen Vang

Styremedlem

Svein Berfjord

Varamedlem:

Gunhild Hynne

Vara ungdomsrep.

Anniken Jørgensen

Valgkomitè:
Eiliv Lyngstad, Dag Kyrre Rostad og Kjell Magne Laugtug
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ØKONOMI
Regnskap Nordøy Grendelag 2009
2008
TEKST

2009

INNTEKTER INNTEKTER

Inderøy Kommune Kulturmidler 2007

3000.00

Miljø- og kulturlandskapsmidler

47.000.00

(Dugnad-Smil-Plan og
tilretteleggingsmidler)
Spes. Tiltak i kulturlandskapet

30.000.00

24.900.00

15.000.00

85.000.00

(tilgjengelighet/opplevelseskvalitet)
-Sti Kirknes
Spes. Tiltak i Kulturlandskapet
(tilgjengelighet/oppvekstkvalitet)
-Sti Skjemstad
Annonse: Glass og Gaver
Annonse :Farbu og Gausen A/S
Annonse: Fånes og Gjølga A/S
Annonse: Berg Gårdsutsalg
Annonse: Murermester Bjørnar Slålie A/S
Annonse: Inderøy Forbruksforening
Kaffespleis, årsmøte 2007

778.00

Renteinntekter

SUM INNTEKTER

39.00

45.778.00

159.939.00

Side

2

Årsmelding Nordøy Grendelag 2009

Utgifter Nordøy Grendelag 2009
2008

2009

TEKST

UTGIFTER

UTGIFTER

Gebyr bank

31.00

72.00

1/2-part av web-redigeringsprogram
Hjemmeside 1 år ( Per Haug)

1500.00

Kjerknesvågen.no 1 år (Per Haug)

400.00

Annonse i Inderøyningen

980.00

Gave: Glassengel

150.00

Møteutgifter-mat Coop

140.00

Ryddesag- Nordøy Grendelag

5700.00

Sti Kirknes v/Faanes & Gjølga: Gapahuk

6297.00

Gave: Blomster

135.00

Info.skilter Kirknes-Sti

4000.00

Info.skilter Skjemstad-Sti

4250.00

Bord og benker Sti-Kirknes

8000.00

Gjerdestolper Sti-Kirknes

750.00

Gjerdestolper Sti-Skjemstad

789.00

Info.skilter 2 stk. a 6000kr.+moms på Kirknes Sti

15.000.00

300.00
320.00

330.00

Info.skilter 3 stk. a 6000kr.+moms på Skjemstad Sti 22.500.00
Fresede Skilter 2240kr.+moms på Skjemstad Sti

2800.00

Åpning Stiprosjekt

606.10

Sti Kirknes og Skjemstad Farbu & Gausen

18.750.00

Sti Kirknes og skjemstad Kjell Gausen

12.750.00

Sti Kirknes og Skjemstad Byggmix

1894.00

Sti Kirknes og Skjemstad Ottar Staberg

11.092.00

Sti kirknes og Skjemstad Vestvik Reklame

24.082.00

Sti Kirknes og Skjemstad Flyndra

8000.00

Sti Kirknes og skjemstad ( bet. av Eiliv)

4885.50

Sti Skjemstad:
Biltema

479.50

Staupslia Hagesenter

279.80

Teigen A/S

2826.00

Varer Bua

407.50

Beis til bord og benker

291.00
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Sti Kirknes:
Biltema

219.70

Fjord og Jektnemda

875.00

SUM UTGIFTER

71.522.00 90.360.10

OVERSKUDD

-25.744

Bankinnskudd

21.619.00 91.527.90

69.578.90

”SMIL” midler: Da menes det som er tilbake fra de opprinnelige 100.000,Rest når Nordøy Grendelag tok over

84.000.-

Brukt til klokketårn, planlegging

- 10.000.-

Brukt til planegging sti Kirknes

- 10.000,-

Brukt til planlegg. sti Lilleby-Skjemstadaunet - 37.000.Resterende ubrukte midler til planlegging :

27.000,-

Disse må brukes innen utgangen av 2010

AKTIVITETER
Nordøy Grendelag har i 2009 i hovedsak jobbet med fullføring av stiprosjektene, med Eiliv
Lyngstad som koordinator for disse. Vi sto som arrangør for åpningen av Skjemstadstien på
Inderøyturer, og hadde bra besøk ved bålplassen vår ved Skjemstadvatnet, der vi serverte gratis
kaffe og kaker!
På sommeren kontaktet Per Haug oss om muligheten for å få utbygd fiberbredbånd til bygda, og
det ble satt ned en komitè som har jobbet jevnt og trutt med dette prosjektet gjennom året og
vinteren. Mer info om dette kommer i løpet av våren/sommeren 2010.

KULTURSTIER
Kulturstien Fossen/Lilleby – Skjemstadaunet Stien er nesten ferdig og godkjent fra kommunen,
pengene som var bevilget har vi fått. Åpninga av stien var den 5.september 2009, i tilknytning til
”Inderøyturer”.eremonien var på den nyanlagte parkeringsplassen der badstua stod ved Fossen. Vi
takker Nordøy Hornmusikk for fin underholdning. Inne ved Skjemstadvatnet ble det servert kaffe
og kake. Takk til de som stod på der. Det var godt oppmøte og de som ville fikk følge av en som
fortalte om stien og om historiske steder langs ruta.
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Det som mangler er oppgradering av brua øverst i Hengjaelva.
Det er satt opp store infotavler med kart og kulturhistorie på 3 opparbeidede P- plasser: Lilleby –
Fossen – Skjemstadaunet. På 20 små infotavler kan turgåere lese om severdigheter som har vært
eller er langs stien. Mer info om det biologiske mangfold i området blir lagt ut i permer ved
gapahukene ved Skjemstadvatnet og ved siden av Steinvegen. Stien er sikret med ”manillatau” ved
Kisholet og ved Litjkløyva på tur til Fossemsveet. Skal også settes opp ved Vistvenkverna. Det er
satt ut en bålpanne, samt 20 hvilebenker + 2 bord.
Hovedstien som det er gitt tilskudd på
er Lilleby-Skjemstadaunet. Det er
laget en del sidestier i tilegg: Opp
Steinvegen til gapahuken der, og
videre til trimkassen oppe ved
Indgjerdshållån og ned til hovedstien
ved Vistven. En sti til/fra Fossen. En til
Kisholet. En til husmannsplassen
Fossemsveet og en ned til gapahuken
ved Skjemstadvatnet.
Både i Fossen og ved
Skjemstadkverna har vi fått tak i
kvernsteinene som har vært der
opprinnelig, de er satt opp på
furuplanker i nærheten av der kvernhusa stod.
Ved Kirkneskverna fant vi en stein. Den ligger der vi fant den.I tillegg har vi fått tak i en stein, som
er brukt der og montert den på furuplanker.Ved Vistvenkverna er det flere steiner, noen oppe ved
stien og noen nede i elva. Disse har vi ikke flytta på. Så ved alle 4 kverner langs stien er det
kvernsteiner som har vært i bruk der de står.
Nordøy Grendelag vil med dette takke eiere av gapahukene for at vi kan bruke disse, og
grunneiere for at vi får ha en sti i området, vi takker også Lornts Skjemstad for at vi kan bruke Pplassen i Skjemstadaunet.
Videre takk til komiteen for stien og andre som har hjulpet til for godt utført arbeid. Mange har
gått stiene i sommer og vi har fått fine tilbakemeldinger!
Vikan – Galgsøya.
Det vart veldig god respons på stien som vart brukt under Inderøyturer i 2009.
Marit og Karstein Vikan kan tenke seg en merket sti med infotavler ut over øya. Det er mye
kulturstoff å skrive om. Dersom årsmøtet synes dette er interessant bør det velges en komite for
denne også.
Det bør også velges folk til vedlikehold av stiene. Kanskje 2 stykker for hver sti.
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Det er innkjøpt ryddesag i grendelaget, og stiene bør slås/ryddes minst 3 ganger i løpet av
sommeren. Skilt og retningpiler må ettersees osv. Kanskje må noe grusing gjøres. Det er snakket
med Berit og Stig på By om at vi kan ta grus oppe i Vistven. Brua oppe ved elvas utløp må ses over.
Det bør lages rekkverk.
KULTURSTIEN RUNDT KIRKNESTANGEN
Stien er nå ferdig og godkjent fra kommunen, pengene som var bevilget har vi fått.
Det siste som vart gjort høsten 2009 var noe maskingraving der stien går i kanten av dyrkajorda.
Der mangler det å så til med grasfrø.
Det er satt opp 2 store infotavler. Den ene ved kaiområdet der det er kart og info om Kulturstier
på Kjerknesvågen på en side og om Kirknesvaag Sagbruk & Høvleri A/S på den andre sida.
Den andre tavla står der stien kommer opp til Letnesvegen. På denne er det kart og info om stien.
Ved tavlene og ved fyret er det satt opp benker.
På 8 små infotavler er det fortalt om noe der du går. Det er ett bord med benker ca. midtveis på
stien og ett ved gapahuken på Brunsberga. Stien er merket med røde piler og skilt. Det er en
sidesti opp til det gamle kirkestedet.
Det vart mye om og men for å få til gangbrua over elva ved kaiområdet, men ved god innsats av
alle parter vart brua bygd og stod ferdig til båtreffet 2009.

KJERKNESVAAGEN.NO
Webområdet har hatt jevnlig besøk, totalt 2353 besøk, derav 1672 som har lagt oss til favoritter,
så her har vi mange faste gjester! Det er derfor svært viktig at sidene blir oppdatert jevnlig, og at
det blir sendt inn aktuelt stoff som kan legges ut. Flere har linket oss opp til sine egne sider, bl.a.
visitinnherred.com, og dette ”forplikter”!
Vi håper og mener at vi også i 2009 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 2009, og ser fram til
et nytt år med nye muligheter for Nordøy i 2010!
Kjerknesvågen, 27. mars 2010
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