SALANGEN KOMMUNE
Sentraladministrasjonen

Saksbehandler, dir. telefon:
Grethe Davidsen Kleppe, 976 83 967

Vår dato:
17.02.2021

Vår ref.:
20/1017 - 5
Arkiv: FE-033

Deres ref.:

Medlemmer

Møteprotokoll 16.2.21
Møtested:

Formannskapssalen, kommunehuset

Tilstede:
Medlemmer: Wenche Kanstad, Ågot Voll, Nils-Helge Dahlberg, Hjørdis Kanstad, Elisabeth
Isaksen
Andre:
(sekretær)

Ingrid H. Frantzen (samfunnsplanlegger, sak 3/21), Grethe D. Kleppe

Ingrid H. Frantzen var invitert til møte for å informere om sentrumsutviklingsprosjektet for
Sjøvegan.
Dette har ligget ute på høring, og Ingrid holdt en kort info om prosjektet og viste rådet
hvordan de kunne komme med innspill til dette.

Sak 1/21: Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.
Sak 2/21: Godkjenning av protokoll fra møte 24.11.20
Vedtak: Protokoll fra møte 24.11.20 godkjent.
Sak 3/21: Stedsutvikling Sjøvegan
Det er lagt ut skjema på hjemmesiden til Salangen kommune hvor innbyggere/lag og
foreninger kan fylle inn forslag/innspill til sentrumsutvikling av Sjøvegan.
Kreativiteten blant medlemmene i rådet var stor og det ble fylt inn mange forslag og
meninger. Da alle punktene var gått igjennom ble skjemaet sendt inn.

Postadresse:

Fakturaadresse:

Telefon: 77 17 20 00

Postboks 77
9355 Sjøvegan

Postboks 84
9358 Tennevoll

E-post: postmottak@salangen.kommune.no
www.salangen.kommune.no

Bankkonto:
6345.06.192
07
Org.nr.:

7878.06.50752
961 416 388 Mva

Rådet synes måten høringen er gjort på med mulighet for utfylling av skjema via
hjemmesiden til Salangen er veldig bra.
Sak 4/21: Gjennomgang tidligere saker
Rådet etterspurte næringsforeningen om tilgang til deres møteplan. Dette fordi rådet ønsker
å delta på et av deres møter; info, skape god kommunikasjon; rådet ønsker å være en god
støttespiller overfor næringslivet i Salangen.
Svaret vi fikk var at de ikke har noen fast møteplan, de møter etter behov.
Rådet sender ny henvendelse og ber om å få komme på neste møte i næringsforeningen.
Sak 5/21: Eventuelt
-leder tok opp spørsmål: «hvordan har rådet lyst til å jobbe? Hvilke saker skal/kan vi jobbe
med?»
Leder ønsker å ta kontakt med rådet i Dyrøy/Sørreisa da hun har hørt at de jobber meget
godt. Dette for å få råd og tips.
Leder tar kontakt med rådet der med ønske om evt et teams-møte.
-teleslynger. Denne saken må følges opp. Gjelder teleslynger både på Sabe og kulturhuset.
-leder ber ordfører om å få komme i neste kommunestyre-møte for å informere litt om RFF

NB! Neste møte i RFF: Tirsdag 8. juni 2021
Møtet slutt!

Grethe Davidsen Kleppe
sekretær
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur
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