Oppsummering fra kvartalsmøte mellom Bodø friluftsforum og Bodø
kommune, 7. februar 2018 på midlertidig rådhus på Vollen
Tilstede:
Terje Cruickshank, styreleder og Per Rekkedal, styremedlem/vara fra Bodø friluftsforum, Lars
Bang og Gudrun Hagen fra Idrett- og friluftslivsseksjonen i Bodø kommune.
Ann-Elisabeth Szell og Terje Hansen, styremedlemmer i Bodø friluftsforum, meldte forfall.
1) Temamøte sambruk i Bodømarka 15. januar
Godt oppmøte og gode diskusjoner. Det ble uttrykt et tydelig ønske om sambruk, og at
enkelt- aktiviteter ikke bør blir henvist til særskilte områder og samtidig bortvist fra
andre. BFF har sendt ut oppsummering fra møtet til alle deltakerne. Aktuelt å følge opp
med en ref. sak til Bystyret.
2) Orientering fra kommunen/seksjonen ang. diverse planer etc.
- Plan for idrett og friluftsliv er forsinka. Håper å komme i mål i løpet av høsten. Foreligger
flere vedtak på større tiltak som binder opp en del av prioriteringene i planen som
kommer.
- Sti- og løypeplan; møter og samarbeid med frivillige lag og foreninger, mange innspill på
nærturer ute i grendene som ønskes skiltet etc. Samme framdrift som over.
- Bodø kommune regulerer utbyggingsområder i Bodøsjøen B4 og Kirkhaugen for salg;
viktig at frilufts- og grøntarealer ivaretas.
- Kommunedelplan Skjerstadfjorden under arbeid; gjennomført friluftslivskartlegging på
sjø med Salten friluftsråd som medhjelper, felles for Bodø, Fauske og Saltdal.
- Tilskuddsportalen.no, nettside med oversikt over tilskudd som frivillige lag kan søke på
- Geitvågen; politisk vedtak på at disponering av en del av arealet skal ut på anbud i 2018.
Allmenhetens friluftsliv skal ivaretas.
- Reguleringsplan for Rønvikfjellet, hotell og ny veg opp. P-plassen skal ivaretas for
allmenheten, og utendørs treningspark skal plasseres inn i tilknytning til denne.
- Prosjektleder for Sjunkhatten nasjonalpark – Barnas nasjonalpark har sagt opp. Det er
ønske om å ansette ny, og det skal legges fram en politisk sak om Bodø kommunes
bidrag inn i prosjektet, i løpet av vinteren.
3)
-

-

Kort om budsjett 2018 og økonomiplan for 2018-2021
4 mill. til nye tiltak/investeringer i STImuli i 2018.
Kyststi, midler til forprosjektering i 2018 og midler til gjennomføring 2019-2021.
Utendørs treningsparker – midler til 3 stk. i år og 3 stk. i 2019. Maskinisten, Mørkvedlia
og Limyra i 2018. Rønvikfjellet, Tverlandet og Rensåsen i 2019. I tillegg skal det etableres
på Bratten og ved Bankgata ungdomsskole i 2018. Også aktuelt i Kvartal 99 (park over phuset foran Fylkeshuset).
0,6 mill til vanningsanlegg/islegging i nærmiljø/ved skoler etc.
2 mill. til ny bru ved Breiva
25 mill. til rulleskiløype på Bestemorenga
15 mill. til skatepark i 2019
I forbindelse med budsjettbehandlingen vedtok også bystyret bl.a. at de ønsker
utredning av idrettspark på Tverlandet, og utredning av toalett-tilbud i friluftsområder

4) Orientering fra Bodø friluftsforum
Planer for 2018 vil fastsettes i årsmøtet som kommer i løpet av vinteren. Styret har
drøftet rollefordeling og arbeidsform, og årsmøtet vil bli en viktig arena for å klargjøre
dette ytterligere. Når det gjelder engasjement i saker ligger dette i stor grad hos den
enkelte organisasjon. Forumet kan være en kanal i dialog med Bodø kommune, legge til
rette for møtearenaer for organisasjonene, stimulere til engasjement, støtte deltakelse
på utvalgte konferanser etc.
5) Andre ting?
- Bjørnøy fyr, status – det er bevilget kommunal egenandel til istandsetting av tak på
hovedbygningen og til å utbedre en mer permanent ilandstigningsløsning. Bjørnøy fyrs
venner er ikke enige i kommunens konklusjon.
- Som nevnt i forrige møte har kommunen planer om et møte i løpet av vinteren/våren for
å drøfte fyrets framtid som friluftsområde. Det er behov for å lufte hvilke ønsker
venneforeningen har, og hvordan friluftsorganisasjonene ser på fremtiden for Bjørnøy.

Ref. Gudrun Hagen, 7/2-18

