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Styret har i 2006 bestått av: 
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Even Gausen   nestleder 
Camilla Levine  styremedlem 
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Guro Williksen Haug  ungdomsrepresentant 
 
Gunhild Hynne   varamedlem 
Lidvar Schiefloe   ungdomsvara 
 
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.  
 
 
Aktiviteter  
 
Nordøy Grendelag har i 2006 holdt 4 styremøter, samt møte med vegvesen og kommune i 
forbindelse med innspill til trafikksikkerhetsplan for Inderøy kommune.  
 
I saken om trafikksikkerhetstiltak på Kjerknesvågen, la grendelaget stor vekt på følgende 
punkter:  

 Utbedring av brua ved Fossen 

 Sammenhengende gatebelysning fra Oksål til og med Skjemstadaunet samt bedre av- 
og påstigningsmuligheter for skolebuss 

 Gang- og sykkelveg langs samme strekning. 
 
Vi fikk forståelse for våre ønsker, og i den nye trafikksikkerhetsplanen har vi fått gjennomslag 
for utbedring av brua, samt belysning fra Lyngstad skole til eksisterende lysanlegg i sentrum.  
Nordøy Grendelag sa seg ikke fornøyd med dette, og ba om ny vurdering av punktet om 
gatebelysning langs hele strekningen samt busslommer. Dette ble ikke tatt til følge i denne 
omgang, men ordføreren oppfordret til å være synlig i kravet om disse punktene, for å øve 
press for å oppnå gjennomslag. Denne oppfordringen bringer vi videre til våre medlemmer, og 
håper at vi kan nå fram med dette i neste omgang!  
Gang- og sykkelveg fra Oksål til Skjemstadaunet er imidlertid tatt inn i arealplanen for området.  
 



Kommunens arealplan har også vært tema på møter, og vi ga vårt innspill til kommunen, med 
spesiell vekt på forslag som kan legge til rette for utvikling av næringsliv og bosetting, samt 
bevaring av friarealer.  
 
Våre ønsker ble langt på vei imøtekommet mht. arealer for bosetting, mens ønsket om 
næringsareal i sentrum ikke kom med på planen.  Vi ba om en revurdering på dette, da vi 
mener at muligheter for bosetting og etablering av næringsvirksomhet naturlig hører sammen.  
Dette ble ikke tatt til følge, med begrunnelsen at en vanskelig kan båndlegge det aktuelle 
området . Dersom temaet skulle bli aktuelt senere, kan det imidlertid tas opp til ny vurdering.  
 
Vi foreslo Folsanden som nytt friområde, men kommunen vurderer dette til ikke å egne seg som 
slikt område. Det er derimot regulert som LNF-område med sterke friluftsinteresser.  
(LNF: Landbruk/natur/friluftsliv) 
 
 
 
Navnesak : Vegnavn 
 
 
Nordøy Grendelag mottok forespørsel fra Inderøy kommune om uttalelse om forslag på navn på 
nye veger i Kjerknesvågen, og etter å ha snakket med aktuelle personer i lokalmiljøet, sendte  vi 
våre forslag om navn på: 
 
Fossembrua, Kirknesbrua, Skjemstadmarka, Nausthaugen og Vistvenvegen. 
 
 
Kjerknesvaagen.no 
 
Hjemmesiden har nå vært i drift i snart 7 måneder, og har vært en suksess, skal en tolke 
tilbakemeldinger fra fjern og nær! Vi har i denne perioden hatt 1200 besøk. Av disse har ca. 
80% av gjestene  lagt oss til favoritter, og det lover godt!  Vi er lett søkbare på flere 
søkemotorer. De største som Yahoo og Google har registrert oss direkte, og flere ”finner” oss 
etter hvert!  
Vi ønsker imidlertid at flere av grendas næringsdrivende og lag/foreninger blir med og synliggjør 
seg på siden! Det trenger ikke skrives så mye, men bare for å vise at  ”-Her er vi!” 
Kanskje noen sitter på bilder og historie fra det gamle Kjerknesvågen også? Her er mulighetene 
mange. Husk også at alle må være aktive med å skaffe stoff til siden – informasjon og bilder!  
 
 
Sentrumsutvikling 
 
Det har også i 2006 vært diskusjoner om flytting av Bua, og arbeidet er i gang mellom KKBF og 
Inderøy Forbruksforening om videre framgang i prosessen. Nordøy Grendelag har deltatt i flere 
møter med representanter fra Inderøy Forbruksforening og KKBF.  Når nå årsmøtene for begge 
er gjennomført, er det god stemning for å gå videre i prosessen!  
 
 
Områdeprosjekter 
 
De ulike prosjektkomitèene har arbeidet videre med stiprosjektene gjennom  landbrukets SMIL-
midler.  Status så langt er at komitè Kjerknestangen har fått bevilget midler og vil gå i gang med 
arbeidet  om ikke så lenge.  
 
Komitè Skjemstadaunet/Lilleby har foreløpig fått avslag, men oppfordres til å justere grunnlaget 
noe og sende inn ny søknad. 
 
Komitè Byaelva  venter fortsatt på kostnadsoverslag og prosjekteringsplan fra NVE før søknad 
kan sendes. Dette er lovt  i løpet av kort tid.  NVE har måttet utsette dette pga. følger etter 
flommen i distriktet våren 2006.  



 
Nordøy Grendelag har nå overtatt det formelle ansvaret for koordinering av prosjektene opp mot 
kommunen, og vil følge det opp i løpet av 2007.  
 
 
Vi håper og mener at vi også i 2006 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 2006, og ser fram til  
et nytt år med nye muligheter for Nordøy i 2007! 

 
 

Kjerknesvågen,  24. april 2007 

 


