ANDØY KOMMUNE

Tilleggsinnkalling
for
Kommunestyret
Møtedato:
Møtested:
Møtetid:

26.08.2019
Kommunestyresalen
Kl. 11:00 – 18:00

Medlemmer med gyldig forfall eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som
mulig på tlf. 76 11 50 00. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Dokumenter som ikke er offentlige, vil bli utlevert i møtet. Dersom medlemmene på forhånd
ønsker å gjøre seg kjent med innholdet i disse dokumentene, er dokumentene tilgjengelig på
rådhuset.

Andøy kommune

Jonni H. Solsvik
Ordfører

Saksliste
Sak nr.
61/2019

Sakstittel
Spørsmål og interpellasjoner
Interpellasjon fra Knut A. Nordmo (Sp) vedr. parkering i
Bleiksdalen og Bauktuva.

Interpellasjon til kommunestyre vedr. vill parkeringen i Bleiksdalen og Bauktuva.

At vi Andøy er så heldige å ha en spesiell og unik natur og geologi har vi vell visst om i all tid.
Det nye er vel at vi er blitt mere bevisst disse naturgitte kvalitetene vi har i vår nærhet.
De spektakulære bildene av denne naturen og den geologien har økt bevisstheten om hva vi omgir
oss med lokalt og ikke minst har distribusjon av bildene nasjonalt og internasjonalt virkelig bidratt til
det.
Vi opplever mer eller mindre en valfarting til Måtinden både blandt egne innbyggere og tilreisende.
Denne økte tilstrømningen av folk både i naturen og på veien i området er ganske formidabel,
spesielt på godværs dager.
Den økte belastningen i utmarka har konsekvenser for både natur og grunneiere i området, som er
en sak i seg selv som må finne sin løsning.
Det andre er de trafikale utfordringene som er på Fylkesveien i området rundt Bauktuva spesielt på
godværsdager, parkerings utfordringene er jevnt økende.
Det parkeres på begge sider av veien med dårlig oversikt for trafikantene.
Det er stort potensiale for en ulykke med alvorlige personskader.
Når man forelegger Vegvesenet de trafikale utfordringene så peker de på veitrafikkloven og dem
peker på Andøy kommune, selv om de har lagt Nasjonal Turistvei gjennom området.
Når det forelegges lokal Politimyndighet så er løsningen parkerings forbud i området.
Denne formen for stol lek er jo ingen konstruktiv løsningsorientert måte å handtere den oppståtte
situasjonen på.
Det er bare et tidsspørsmål for at det skjer en alvorlig ulykke i området, og det haster med å få på
plass en fysisk og praktisk løsning!
På hvilken måte kan Andøy kommune kunne bidra for å finne en praktisk fysisk fornuftig løsning i
området?
Det andre er hva og på hvilken måte kan eventuelt kommunestyre bidra til at man får til en løsning i
noe som oppleves som noe fastlåst med tanke på fremdrift i en prosess mot en løsning?
Med vennlig hilsen
Andøy Senterparti
Knut A Nordmo

