Styret
Styret har i 2012 bestått av:
Leder:

Svein Berfjord

Nestleder:

Even Gausen

Kasserer:

Ann-Magret Wist

Sekretær:

Elin Bye

Styremedlem:

Oddvar Fossum

Ungdomsrepresentant:

Anniken Jørgensen

Varamedlem:

Gunhild Hynne

Vara ungdomsrep.

Anders Trønsdal Lyngstad

Revisor:

Ole Harald Vang

Valgkomitè:

Ingunn Solli, Rune Vang og Elin Kjelvik Wist

AKTIVITETER
Styret har hatt 2 styresmøter i perioden.
Hovedsaken har også i 2012 har vært fiberutbyggingen.
Styret har kommet med innspill til revisjon av reguleringsplan for Kjerknesvågen sentrum.
Grendelaget søkte og fikk kr 2.000 i kulturmidler.

KULTURSTIER
Arbeidet med stien Kaja – Åmot – Fossen er lagt på is.
Personer til å rydde langs stiene er forespurt og i orden. Det er gode tilbakemeldinger på
standarden på stiene. Ryddegjengen gjør en god jobb.

KJERKNESVAAGEN.NO
Webområdet har hatt bra besøk. Tallene for 2012 er:
 3.918 unike gjester
 5.977 besøk



118.659 treff på søk

FIBER TE VÅGJA
Grendelaget satte i 2009 ned ei arbeidsgruppe for å få fiberbredbånd til grenda. Gruppa består
av: Per Haug, Helge Holthe, Ole Harald Vang, Odd Arne Fossum, Bjørn Endre Skjemstad.
Fra 2011 er leder i grendelaget, Svein Berfjord, med i arbeidsgruppa.
Arbeidsgruppa innledet samarbeid med NTE Bredbånd for å realisere planene.
Fiberbredbånd er en løsning som har tilnærmet uendelig kapasitet og som vil fungere i mange
tiår framover når den først er på plass. Det gir helt andre muligheter enn det eksisterende
kobbernettet eller trådløse løsninger.
Inderøy kommune ga i 2010 tilsagn om inntil kr 690.000 i tilskudd til prosjektet. Dette
tilskuddet er økt til kr 840.000. Inkludert i tilskuddet er verdien av tilgang til kommunalt eide
trekkrør. Nordøy Idrettslag har gitt tilsagn om kr 10.000 i tilskudd.
Fra Nord Trøndelag Fylkeskommune har vi i 2012 fått kr 1.500.000 av fylkets
bredbåndsmidler.
NTE har vedtatt å gå for utbygging av fiberbredbånd på Kjerknesvågen.
Utbyggingsområdene er inndelt i 7 felt. Styret har bestemt å gå videre med utbygging av felt
1, 2 og 6 i samarbeid med NTE. Fibergruppa sammen med grendelagets leder er gitt fullmakt
til å gjennomføre dette (dette gir en utbyggingsgrad på ca 70 %). Arbeidet starter våren 2013.
Fibergruppa skal løpende ha fokus på å finne hensiktsmessige løsninger for de resterende
feltene når det gjelder finansiering og dugnad.
Det er i arbeidsgruppa lagt ned et stort antall dugnadstimer.

Styret takker for tiliten i 2012, og ser fram til
et nytt år med nye muligheter for Nordøy
i 2013

Kjerknesvågen, 3. april 2013

