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Julehilsen fra styret 

 

 

Året går fort unna, og vi er straks på vei inn i julehøytid og nytt år.  I velforeningens styre har vi hatt 4 

styremøter. I all hovedsak har vi fortsatt å jobbe med saker som vi overtok etter tidligere styret. 

 

I høst har vi også fått 5 nye medlemmer, noe som er gledelig.  Vi ønsker velkommen til nye eiere på 

”skol’ huset”, og til Reidun Ingebrigtsen. 

Vi jobber også med Grunneierlaget, og da særlig i saken om båtforbindelse og renovasjon. 

Her er en liten statusrapport på de saker som vi har jobbet med: 

�  

Anløp NEX på nordtur søndager.  Denne ruta er nå utvidet med to måneder.  Dvs. at vi har anløp av 

NEX fra 1.april-30. september.  For de av dere som har fulgt debatten om NEX ruten så vet dere at 

denne er komplisert, og vi må vi vel si at vi får være glade for det vi får.  Vi vil uansett følge dette opp 

når båtrutene skal på anbud.  Her er jo prosessen stoppet, og strukturen lagt om, så vi får bare følge 

med på hva som skjer. 

�  

På nyåret vil vi følge opp mot Gildeskål Kommune for å prøve å få tilbake mandagsruten tur/retur 

Inndyr med Blixen. 

�  

Så var det årets ”store” sak – flytebrygge for Elias Blix.  Dette avstedkom jo mye diskusjon og 

ekstraordinært årsmøte ble avhold.  Saken har vært og er komplisert, og avstedkommer mye 

kommunikasjon mellom velforeningen, kommunen og kystverket.  Verken opprinnelig søknad fra juni 

2011 om forlengelse av gjestebryggen, eller søknad fra juni 2012 om flytebrygge i forlengelse av 

hovedkaia ble godkjent.  Vi stod derfor på nytt på ”bar bakke”.  Etter diskusjon og forhandlinger med 

kystverket fikk vi råd om hva og hvordan vi burde søke, og denne søknaden ble så innvilget.  Dette 

har kanskje flere lest i avisen.  En ny utfordring er at det ikke finnes brygge som kan kobles til dagens, 

med den lengde kystverket tillater.  Vi er i en prosess for å se om vi kan få en dispensasjon, eller om 

vi må selge gammel gjestebrygge og kjøpe en helt ny i tillatt lengde.  Dette blir i så fall også et 

økonomisk spørsmål som evt. årsmøtet må ta stilling til. 
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Styret har likevel ikke årsmøtevedtak på at brygge skal legges ut i forlengelse av dagens gjestebrygge, 

og er foreløpig litt avventende når det gjelder videre håndtering av saken.  Styrets mål er uansett å få 

på plass en flytebrygge beregnet for Elias Blix snarets mulig, selv om denne ikke får optimal 

plassering verken i forhold til årsmøtevedtak, eller i forhold til ansvarlige førere på Elias Blix. 

�  

I andre saker er det også framgang.  Garasje til traktoren har vi fått muntlig godkjenning til å sette 

opp.  Så snart alle formalia er i orden kan vi starte byggingen. 

�  

Oppussing av kjøkkenet på ungdomshuset er planlagt, og ivrige sjeler har allerede begynt å rydde ut.  

Der er det en kostnadsramme på 30.000 kroner gitt av årsmøtet, så det er snakk om opp pussing og 

ikke utbygging/renovering.  Den steamer som vi fikk etter kafeen på City Nord, kan vi dessverre ikke 

benytte.  Den krever 3-fase strøm, og det vil koste oss 30 - 40.000 kroner å legge inn det på 

ungdomshuset. 

Vi vil komme tilbake med forslag om innkjøp av mindre steamer som kan settes inn, men denne har 

en kostnad på rundt 20.000 og lar seg ikke kjøpe innenfor det avsatte budsjettet. 

�  

Når det gjelder renovasjon så er det ønskelig med en større ryddedugnad på Klauva til våren.  Her vil 

grunneierlaget søke midler fra Fylket til container og transport.  Renovasjon til husholdningsavfall 

osv. er vanskelig å få til.  Det er undersøkt flere muligheter, men ingen som er tilfredsstillende for 

oss, mest pga økonomiske hensyn.  Vi oppfordrer fortsatt alle til å ivareta eget avfall. 

�  

Vi arbeider også aktivt med nye nettsider, og har anskaffet eget domenenavn.  Det er noe arbeid å få 

satt opp nettsiden og fylt den med innhold, så vi ber om tålmodighet.  Forhåpentligvis er vi på web 

innen februar. 

�  

 Styret ønsker med dette alle medlemmene en fredelig jul og et godt nyttår, og håper at vi sammen 

kan bidra slik at Fugløya fortsatt kan være et godt og trivelig sted å være for alle sammen. 

 

  

 


