Referat fra folkemøte lørdag 21. april KL 12.00-16.00
Tilstede: Rundt 50 personer fra bygda, i tillegg ordfører og rådmann.
KBU åpnet møte med feiring av at det er 25 års siden båtruten over fjorden startet. Det ble framsatt gratulasjoner til
alle som bidro til å får ruten i gang, til alle som har brukt båten og bidratt til at ruten har blitt opprettholdt. I tillegg
gratulajon til de som det siste året jobba for videre opprettholdelse av ruten. Med jobbing overfor fylket,
fylkespolitikere, film, presseoppslag og innlegg på sosiale medier.
Våre to flotte skippere som i alle år har frakta oss trygt over fjorden ble også tatt med og blomster ble overrakt.
Så ble Arild og Grete ønsket velkommen som nye drivere av Kaia Kafe. Vi ønsket de all mulig lykke til. Arild ønsker
samarbeid med alle som kan bidra til å utvikle kaia i forhold til turisme og vi må nå framsnakke og reklamere for Kaia
Kafe i alle fora.
Hensikten med møte var å:
•

Skape optimisme og lyst til å fortsette å utvikle bygda. Å fortsette å skape og opprettholde ei livskraftig bygd.
All erfaring vise at samfunn hvor folk klarer å utrette ting sammen har større mulighet for å klare seg.
Da er samsnakking, framsnakking og samarbeid viktig. Vi må alle verne om de verdier og arbeidsplasser vi
allerede har og jobbe sammen for å utvikle dette videre.
Vi må tenke inn i fremtiden. Det er faktisk i fremtiden det skjer ting som kommer oss og senere generasjoner
til nytte.

Motivasjon:
•

Roy Inge Eilertsen (bygdegründer og inspirator) var innleid som foredragsholder. Bo smått og tenk stort er en
av hans grunntanker og vi fikk høre et inspirerende og humørfylt foredrag om hans tro på fremtidig
bygdeutvikling.

Kommunalt utvalg:
•

Rådmannen informerte hva som kom ut av jobben gjort i kommunalt utvalg. Arbeidsgruppenes forslag er
gjennomgått i utvalget. Overfor kommunestyret forslås det at det tas initiativ over fellesnemda i nye Narvik
kommune å etablere en pilot av utviklingslag, og at forslagene til tiltak innarbeides i en arbeidsplan for
utviklingslaget. Utviklingslaget innrettes i.h.t fakta og intensjonsgrunnlaget og det utarbeides vedtekter og
mandat som behandles i kommunestyret i Ballangen før det oversendes til fellesnemda.

Gruppearbeid:
•

Gruppene som har jobbet med utvikling av Kjeldebotn informerte om sitt arbeid. Det er nedlagt et godt
arbeid fra alle gruppene som det skal jobbes videre med. Styret i KBU vil gå igjennom og gi sin tilbakemelding
på hva de ønsker gruppene skal prioritere videre.

•

Til slutt ordet fritt. Møtedeltakere fikk stilt spørsmål til ordfører og rådmann. Båtforeningen ønsket et
tettere samarbeid med KBU og det ble avtalt møte mellom KBU og Båtforeningen. Dette for å utvikle og
forbedre kaiområdet. Det er stor frustrasjon i bygda til at det ble flertall i kommunestyret for å legge ned
skolen. Det var sterke innlegg fra foreldre som ser med forferdelse på at seksåringer skal sitte på bussen i så
lang tid hver dag. I tillegg på en veg som til tider nesten ikke er kjørbar. Også innlegg som går på hvor viktig
skolen er for utviklingen av bygda, det sosiale og kulturelle. Det blir vanskeligere å få tilflytting til bygda uten
skole. Men, det var også innlegg med at vi nå må se framover og jobbe videre for utvikling, næring og
tilflytting til bygda.

