
Årsmelding 2005 
Nordøy Grendelag 

 

 
Styret 

 
Styret har siden stiftelsesmøtet 13. september bestått av: 
 
Eiliv A. Lyngstad  leder 
Even Gausen   nestleder 
Camilla Levine  styremedlem 
Svein Berfjord   styremedlem 
Ingunn Solli    sekretær 
Guro Williksen Haug  ungdomsrepresentant 
 
Gunhild Hynne   varamedlem 
Martin W. Kverneng   ungdomsvara 
 
Valgkomitè: 
Sidsel Trønsdal, Dag Kyrre Rostad og Sigrid Westrum 
 
 
 
Økonomi 
 
Nordøy Grendelag har ikke hatt egne midler til rådighet, og søkte derfor Inderøy kommune om 
aktivitetsmidler til bruk i oppstarten, bla. porto og kontorrekvisita. 
Kommunen har innvilget et tilskudd på kr 2.000,-.   
 
Aktiviteter  
 
Nordøy Grendelag har inntil nå hatt 6 styremøter, der man har behandlet saker som ble foreslått 
på stiftelsesmøtet i september, samt saker som har kommet til underveis.  
 
Status for disse er som følger:  
 
Hjemmeside for grendelaget 
 
I skrivende stund er det like før hjemmesiden legges ut på nettet, og webmastere Guro 
Williksen Haug og Ingunn Solli har jobbet intensivt med å ferdigstille prosjektet den siste tida. 
Ved registrering av eget domene ble det nødvendig å registrere grendelaget i Enhetsregisteret, 
og dette vil bli ordnet så snart som mulig etter årsmøtet, når alle formaliteter er i orden. 
 I januar sendte vi ut et brev til lag, foreninger og næringsliv med tilbud om profilering  på 
hjemmesidene, der lag og foreninger ble tilbudt dette kostnadsfritt, mens næringsdrivende fikk 
tilbud om profilering mot en annonsekostnad på kr 400,- pr. år. Grendelaget har en årlig utgift 
på drift av siden på ca. kr 2.600,- pr. år, og håper å dekke driftsutgiftene ved hjelp av 
annonseinntekter, slik at siden er selvfinansierende.  
 
Så langt har vi fått respons fra flere på tilbudet, men det er fortsatt mange igjen som ikke har gitt 
tilbakemelding med bidrag. Vi håper dette skyldes at flere ”sitter på gjerdet” i påvente av at 
siden settes på lufta, og regner med at bidragene kommer når de ser hvor bra den blir!  
 
Hjemmesidens adresse bør få et navn som er enkelt å huske for alle, samtidig som det er lett 
søkbart, og det mest aktuelle forslaget er : www.kjerknesvaagen.no. 



 
 
Bredbåndsforbindelse 
 
En av de første sakene grendelaget tok opp, var bredbåndsforbindelse. På møtet 03.10, ble det 
klart at NTE hadde lagt bredbånd fra Lyngstad skole og videre til Brubakka Eiendom. Ettersom 
at innbyggerne har utvist stor interesse for bredbånd, bl.a. ved en underskriftsliste, og at 
bredbånd blir et stadig viktigere virkemiddel i dagens samfunn, syntes ikke grendelagsstyret at 
dette bredbåndsnettet var tilfredsstillende nok. Even Gausen tok på seg ansvaret å kontakte 
NTE, for å undersøke videre planer om utbygging, samt status for underskriftslista. Det ble klart 
at underskriftslista ikke hadde blitt innsendt til rette person, hvilket da ble gjort. Trass i 
bredbåndsinteressen, som det bl.a. ble gitt uttrykk for gjennom underskriftslista, ble det klart at 
NTE inntil videre heller vil prioritere sentrale strøk, fremfor Kjerknesvågen, i sin 
bredbåndsutbygging. I ettertid har Telenor kommet med tilbud til husstandene om ADSL, noe 
flere har benyttet seg av. Grendelaget vil imidlertid følge opp saken dersom det på nytt vil bli 
aktuelt med utbygging av fiberoptisk kabel.  
 
 
Trafikksikkerhet 
 
Dette har vært et tema som mange har ønsket å ta opp, og grendelaget intensiverte arbeidet 
med dette, da det viste seg at høringsfrist for kommunens handlingsplan for trafikksikkerhet gikk 
ut den 6. januar. På styremøte 3. januar satte vi opp en del tiltak som vi mente burde prioriteres, 
og sendte brev til kommunen innen fristens utløp.  
 
Etter å ha vært i kontakt med statens vegvesen , inviterte vi til et drøftingsmøte der ordfører og 
representant fra teknisk etat i Inderøy kommune, samt representant for Statens vegvesen 
møtte.  Vi føler at vi fikk god forståelse for våre ønsker, men vi må regne med å stille i ”køen” 
blant flere .Vi fikk referert fra komiteen for trafikksikkerhetsutvalget at vi bla. har fått prioritert 
utbedring av brua ved Fossen/Lyngstad, og gatebelysning fra Trøakorsen til Lyngstad skole.  
Grendelaget ønsket imidlertid å sette press på å forlenge gatebelysningen helt fra og med 
Skjemstadaunet fram til skolen, og sendte etter møtet et nytt brev med ønske om å ta dette 
punktet opp til ny vurdering.  
 
Blant øvrige tiltak vi ønsket, kan nevnes:  Busslommer for av-påstigning skolebuss, gang- og 
sykkelvei, tiltak for å redusere påkjørsel av hjortedyr.  
 
 
Kommuneplanens arealdel 
 
Inderøy kommune har satt i gang arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel.  
Kommunen inviterte den 13. februar til informasjonsmøte på samfunnshuset.  Det var stor 
deltakelse og god debatt.  Etter møtet tok styret i grendelaget temaet opp som sak i møte den 
20.februar.  Her la grendelaget vekt på å komme med forslag/innspill som kan legge til rette for 
utvikling av næringsliv og bosetting, samt bevaring av friarealer.  Styret i grendelaget har nå 
levert innspill til kommuneplanens arealdel som vi mener er til det beste for grenda.  Det gjelder 
både næringsareal, boligareal, friområder og område for fritidsbebyggelse.  Aktuelle grunneiere 
er ikke kontaktet, noe vi mener er kommunens oppgave. 
 
 
Sentrumsutvikling 
 
Grendelaget her deltatt ivrig sammen med representanter fra Forbruksforeningen, 
Kjerknesvågen Kai og Båtforening og andre om flytting av ”Bua” til et mer egna sted. 
Dersom det skulle bli aktuelt, hva skal vi da bruke ”Bua” sine eiendommer til? 
 
Det ser ut som at det er bred enighet om at plassering av et flerbrukshus nede på kaiområdet er 
det beste. Vi ser for oss en moderne nærbutikk med en liten kafe` ut mot sjøen med kiosk og 



lignende, gjerne andre servicefunksjoner, muligheter for utleie av rorbuer m.m. Her vil det bli fint 
å parkere og lett å trille handlevogner og lignende. 
 
Utnyttelse av arealet i og rundt ”Gammelbua” er det også kommet mange forslag til. 
Gisle Løseth er i gang med å lage en skisse for området basert på boliger med veier og div. 
arealer. Skal vi ha et levedyktig grendesamfunn på Nordøy, med butikk, skole og andre 
fellesgoder må vi planlegge for vekst i bosetningen. Grendelaget vil engasjere seg i dette 
framover. 
 
Velkomst for tilflyttere 
 
Nordøy Grendelag vil på vegne av medlemmene i grenda ønske nye innbyggere velkommen, 
og gi litt info om hva grenda har å by på, hjemmesiden og en liten hilsen fra styret. 
 
Områdeprosjekter 

Referat fra komité Byaelva: 

Miljøtiltak i Byaelva er et prosjekt som berører elva fra kaia til Åmot. På denne strekningen er 
det ment å oppgradere elva med erosjonssikring, sti, vegetasjon og bruer. 
 
Komiteen består av følgende personer:  
-Kjell O. Fossum 
-Svein Berfjord 
-Arne Kirknes 
-Even Gausen 
-Torger Wisth fra NVE 
 
I løpet av 2005 ble det avholdt 2 befaringer og 1 møte. Her ble disse arbeidsoppgavene fordelt: 
-kartgrunnlag 
-innmåling av rør og utfall 
-profilering av elva 
-grovskisser for videre planlegging 
 
Alle disse oppgavene er utført, så vi avventer detaljerte planer med kostnadsoverslag fra NVE. 
 
 

Komitè Sti rundt Kjerknestangen 
 
Prosjektgruppa har bestått av : Berit og Sverre Kirknes, Mari og Knut Gjølga, Kristin og Bjarne 
Martin Lyngstad, Ingun Madsen og Svein Harald Kirknes. 
Vi hadde det første møtet i mai 2005, og har senere hatt 4 møter. Svein Berfjord har deltatt på 2 
møter.  
Kort om prosjektet:  
Vi ser for oss en sti som starter ved kaia, går rundt Kjerknestangen til Brunsberga opp til 
kommuneveien og tilbake til Kaia. Den første delen av stien (til fyret) skal være gruset og med 
en slik bredde at eventuelt rullestol/vogn kan bruke den. Den vil da fortsette opp langs veien 
som er på Kjerknestangen og videre tilbake til Kaia.  
 
Det er tenkt 10 informasjonstavler på stien:  
 

1. Sagbruk 
2. Stor selje, brukt som jektfeste 
3. Husmannsplass 
4. Verneverdig båt, Naustet 
5. Fyr, rasteplass 
6. Gravhauger 
7. Utkikksplass mot Nordfjellet, info om gamle beitetradisjoner 
8. Takoverbygd rasteplass 



9. Jordkjeller 
10. Steinalter på gammelt kirkested 

 
Vi har lånt en modell av info-tavler brukt på lignende sti på Utøy,og har i samarbeid med Øivind 
Lilleby vurdert  å bruke samme type tavler. Ser for oss en stor tavle på Kaia der alle turstiene på 
Våjen er tegnet inn.  
 
Framdriftsplan:  

1. Kostnadsoverslag skal være ferdig før påske.  
2. Søknad sendes inn i løpet av mai 2006 
3. Takoverbygd rasteplass gjøres ferdig i løpet av høsten 2006 (må vente til godkjenning 

av søknaden). 
 
 
Referat fra komitè Sti  Skjemstadaunet – Skjemstadvatnet - Lilleby 
 
Denne komitèen består av: 
 
Mona Aune og Rolf Fossum, Berit og Stig Hjelde, Ingvild og Einar Farbu, 
Wenche Klokkerhaug og Øyvind Lilleby. I tillegg har Terje Fossum bidratt i befaring 
 

Oppstartmøte var på Lyngstad Samfunnshus 31.1.06. I tillegg til komiteen, møtte Eiliv 
Lyngstad fra Grendalaget, samt Svein Berfjord fra Kommunen. Søndag 5.2.06., gikk vi 
befaringsrunde, og fikk kartlagt traseen – hva som må ryddes, planeres, samt steder som 
skal merkes av for ”severdighet”.  I tillegg til den nevnte trasè – ble vi enig om å rydde 
strekningen fra; Steinvegen, via gapahuken, om kassen på Ingjerdshållån og ned til Vistven. 
Det er totalt avholdt 4 møter så langt. Planen nå er at Einar og Øyvind skal legge fram 
planene for Svein Berfjord, og få finpusset den. Den rent praktiske biten er prosjektert. Det 
mangler noe  rundt felles skilting,  brosjyrer og nettside.  
Totalt kostnadsoverslag så langt er kr 665.685.-. 

 
 
 
Gjennom de første fem månedene har det vært ganske stor aktivitet i Nordøy Grendelag, og vi 
har behandlet  saker som ga oss til dels svært korte tidsfrister! Vi mener at det har vært viktig å 
vise at vi er ”på banen”, og er med på å påvirke avgjørelser som blir tatt i saker som har 
betydning for våre medlemmer.  
 
Her er det viktig at også 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 vår ”nybrottsperiode”, og ser fram til  
et nytt år med nye muligheter for Nordøy i 2006! 

 
 

Kjerknesvågen,  25. april 2006 



 


