Årsmelding 2007
Nordøy Grendelag
Styret
Styret har i 2007 bestått av:
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Even Gausen
Camilla Levine
Svein Berfjord
Ingunn Solli
Stine Kristin Gausen
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styremedlem
styremedlem
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Gunhild Hynne
Fredrik Hembre

varamedlem
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. Økonomi i stiprosjektene går inn under SMIL-midlene.

Aktiviteter
Nordøy Grendelag har i 2007 holdt 3 styremøter, samt møte med stikomitèer og KKBF om
sentrumsutvikling.
Vi har fortsatt arbeidet med forbedring av trafikksikkerhet, men erfarer at dette er ting som ”tar
tid” å få gjennomslag for, i de ulike instanser. Vi har så langt fått med flere av våre ønsker på
kommunens prioriteringsliste, og neste trinn er å få gjennomslag i fylket for våre ønsker. Her er
det snakk om prioritering i både planlegging og økonomi, men vi er fast bestemt på å fortsette
arbeidet for å trygge ferdselen for våre myke trafikanter! Dette er også lagt inn i vår arbeidsplan
for kommende år.
Vi har foreløpig fått prioritering av kommunen på utbedring av Fossen-brua (2007 – enda ikke
påbegynt), samt gatelys fra Trøakorsen opp til skolen (2009). Her er det åpenbart at folk må
engasjere seg og øve press på både kommune og vegvesen for at ting skal skje! Gang- og
sykkelvei er først kommet i gang på Småland etter 10 års arbeid for dette; vårt mål må være at
ting på Våjen skal skje betraktelig raskere! Vi har fått direkte signaler fra de instanser dette
gjelder om at det vil bli lagt merke til om vi for eksempel stiller opp i avisa eller tilsvarende for å
synliggjøre at vi mener alvor! Grendelaget kan godt være vertskap dersom det er ønskelig å
kalle inn de rette instanser til møter med mer.

Klokketårn på Kirknestangen
Nordøy Grendelag fikk i april 2007 oppdrag fra Inderøy Kirkelige fellesråd å reise et klokketårn
ved den gamle kirkeplassen. Grendelaget syntes dette var en fin oppgave. Vi var kjent med at
det hadde vært arbeidet med dette i mange år, og at det var samlet in ca. 35.000 kr fra diverse
foreninger i grenda. Det var også tegninger og kostnadsoverslag fra Letnes arkitektkontor AS
fra 4-5 år siden. Kostnadene var da beregnet til ca kr 125.000,-.
Alt av planlegging og arbeid ellers er gjort på dugnad og tårnet sto ferdig til gudstjenesten den
1. juli 2007. Det ble også ryddet et ganske stort område rundt tårnet, der det før var tilgrodd og
mye stein var tilkjørt gjennom åra.
Klokketårnet og kulturlandskapet er blitt kjempefint der oppe på Kirknestangen.
For å få til dette har Grendelaget fått mye hjelp av ulike firma: Farbu & Gausen AS, Kjell
Gausen AS, Vangs Mek. Verkstad AS, Knuts Transport, Lyngstad Hønseri, Tordenskiolds
Auksjoner, Ørsta Stål og Letnes Arkitektkontor.
Vi takker alle for den flotte dugnadsinnsatsen! Uten hjelp fra disse firmaene hadde vi ikke
maktet å få til dette for de innsamlede midler!
Vi takker også Inderøy Kirkelige Fellesråd for en fin innvielse av tårnet den 20. januar 2008!
Stor takk også til folket på Kirknes for mye hjelp og trivelig omgang!

Stiprosjektene er godt i gang med hjelp av landbrukets SMIL-midler, og her følger status for de
ulike prosjektene:
Sti rundt Kjerknestangen:
Vi er i gang med rydding av stien på nordsia av Kjerknestangen. Når det gjelder gapahuken så
mangler pipa på ovnen, dette blir ordna nå i vår.
Berit og Sverre Kirknes som skriver informasjonen som skal være på tavlene har kommet langt i
dette arbeidet. Tavlene som ble laget av Flyndra har vi fått.
Det er bestilt to benker med bord hos Willy Bakstad, disse er leveringsklare i mai, og vil bli satt
på plass så fort som mulig.
Vi har som mål å bli ferdig med alt av ryddearbeid i løpet av høsten, det må ryddes litt åkerkant i
Lia. Vi vet ikke pr. i dag når brua fra kaia til Nausthaugen blir ferdig, så den biten av stiprosjektet
er litt uklart akkurat nå.
Vi håper å få tid til å sette opp de fleste tavlene også i løpet av høsten.
Hvis alt går som planlagt håper vi å bli ferdig i løpet av dette året.

Referat fra komite Byaelva:
Det er i år blitt bygd en terskel i elva nede ved kaia, pga. anleggstekniske årsaker måtte dette
gjøres samtidig med at KKBF tettet moloen. Det ble samtidig gjort en henvendelse til Kvernmo
AS om brubygging, men de klarte ikke å bestemme seg. Terskelen er bygd og forskuttert av
Farbu & Gausen AS. Videre framdrift vil i følge NVE være at prosjektering og utføring av
prosjekt skal skje i år 2009.
Nordøy Grendelag vil fortsette med koordinering av prosjektene opp mot kommunen, og vil
følge det opp i løpet av 2008.
Stiprosjektet; Skjemstadaunet – Lilleby.
Stikjennere: Stig og Berit Hjelde, Ingvild og Einar Farbu, Rolf Fossum, Terje Fossum, Wenche
Klokkerhaug og Øyvind Lilleby.

Det har vært avholdt 3 møter i 2007, samt 3 møter så langt i 2008. På et avklarende møte hos
Eiliv Lyngstad den 5.3.08., ble den videre strategi lagt. Eiliv hadde sendt inn en redigert søknad
i forhold til den første. I denne søknad er det beskrevet start på stien fra Luteriet, langs
Hengjaelva og opp til Skjemstadvatnet. Opp til Skjemstadvatnet og stiens videre ferd mot Lilleby
har i den nyere søknad fått en noe, ” lavere standard”. Mindre bredde, mindre grus og
drenering. Det blir nærmest en ryddet gangsti – med dertil beskrevet steder, husmannsplasser,
benker, 1 gapahuk, samt mer. Flyndra lager utstyr - som, flippovere, skilt, retningspiler og
navnskilt. På møtet den 5.mars 08, ble det også vedtatt å kjøpe en ryddesag – i regi av
Grendalaget - som kan brukes til rydding langs alle Stiprosjektene våre.
Sum midler bevilget til denne stien – ble kr 153.000.
Noe av stien er allerede ryddet. Resten blir startet på så raskt all snøen er borte, samt at det
tørket opp noe. Det er bestemt endelig befaring for nøye – stikking av trasè, satt til fredag 2.
mai 08. Videre satser vi da på at hele stien blir ryddet, og nødvendige strekninger blir gruset.
Flyndra har pr i dag levert flippovere og gjerdestolper. Disse står på Lilleby.
Så gjenstår det bare å komme i gang.!! Lykke til – til oss alle.!
Stiprosjektet.: Skjemstadaunet – Lilleby, ønsker alle, stivenner og stifinnere – et riktig Godt Stiår.
Kjerknesvågen 28.04.08.
På vegne av alle: Øyvind Lilleby
Kjerknesvaagen.no
Hjemmesiden er fortsatt i drift, og er flittig besøkt. Vi ønsker fortsatt 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!
Det jobbes kontinuerlig med layout og ajourhold, selv om webmaster i skrivende øyeblikk har en
pc som har tatt kvelden – her kommer oppdatering så snart den er på fote igjen!

Vi håper og mener at vi også i 2007 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 2007, og ser fram til
et nytt år med nye muligheter for Nordøy i 2008!

Kjerknesvågen, 29. april 2008

