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PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE I LNF 
Tirsdag 02.11.10, kl 20.00-21.00. Møterom Lødingen Innovasjon AS. 
  
Til stede fra styret: Randi Normann- styreleder/sekretær, Trond Viggo Nilsen- nestleder, 

Dagfinn Ribe- styremedlem, Ann- Ingrid Kanstad - styremedlem,  
Audny Strøm- vara  

 
Forfall:  Jan Heidegård- styremedlem, Gøril Normann- vara, Bjarte Juliussen- 

vara    
 
Steve Strøm var invitert for å informere om etablering av døgnhvileplasser. 
 
(Da det jobbes godt i div. arbeidsgrupper (samferdsel, nisselørdag etc) var det ikke behov for 
et ordinært styremøte, men styret ble innkalt for å diskutere sak 38.6.10/11). 
 
Styresaker: 
 
38.6.10/11: Etablering av døgnhvileplasser 
Det er i utgangspunktet kav til min. 10 biler ved etablering av døgnhvileplass. 
På dagens areal er det kun plass for 5 biler. Dette er for lite. Arealet må omreguleres til 
trafikkområde. Bjørn Moen og Steve Strøm ser at arealet er for lite. Arealet kan brukes til 
annen næringsvirksomhet i fremtiden. Steve har vært i kontakt med Magnus Ytterstad og 
Rådmannen om å bruke areal på Rødholmen. Det har i tillegg vært møte med Statens 
vegvesen 13.10.10. (referat fra dette møtet ble utsendt til styret før møtet) der Rødholmen ble 
diskutert. Bygget (verksted) på Rødholmen kan brukes til servicebygg for døgnhvileplass. Det 
er lett tilgang fra ferga, i tillegg til mindre støy. Bruk av areal må selvsagt avklares med 
grunneiere. Det er viktig at saken blir sett nærmere på snarest. 
 
Vedtak: 

 
1. Etablering av døgnhvileplasser i Lødingen er positivt og bidrar til det bildet vi ønsker 

Lødingen skal ha som fremtidig trafikknutepunkt. Det vil få positive ringvirkninger 
for Lødingen i fremtiden under forutsetning av at det etableres på riktig område. 
Denne saken må derfor prioriteres av Lødingen kommune. 
 

2. Grunneiere har signalisert at de ønsker vurdert andre alternative plasseringer av 
døgnhvileplassen enn det arealet som er aktuelt mellom Esso og Transportør Steve 
Strøm. Av det ovenfornenvnte referatet fremkommer det at det kan være aktuelt å 
plassere døgnhvileplassen på Rødholmen. Det må snarest gjennomføres ei utredning 
av begge alternativer, der følgende vurderes: 



a. fremtidig bruk og verdi av alternative næringsaral 
b. dagens bruk av området 
c. regulering av området 
d. støy  
e. bruk av allerede etablert bygningsmasse 
f. m.m. 

  
 
39.6.10/11: Evt.  
Kort informasjon om aktiviteter i div. arbeidsgrupper. 
 

 

 

   
______________   _____________  ______________ 
Randi Normann   Trond Viggo Nilsen  Dagfinn Ribe 
styreleder/sekretær   nestleder   styremedlem   
 
_________________   ______________  ______________  
Ann-Ingrid Kanstad   Jan Heidegård   Bjarte Juliussen 
styremedlem/kasserer   styremedlem   vara 
 
_____________   _______________ 
Audny Strøm    Gøril Normann  
vara     vara        
 
 
 


