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Oppfølging
februarmars 2019
Formannskapet tar orienteringen om status for prosjektet til etterretning. Forslag til
nytt prosjekt
Flaggprosjektet på Tøa tas ut av prosjektet og vurderes i sammenheng
for Den
med nytt prosjekt for Den glømda staden / The Nord Land.
glømda
staden / The
Nord Land
I den tid flaggene ikke henger ute benyttes de i kulturhuset.
blir lagt fram
Gildeskål kommune inngår samarbeidsavtale med grunneiere på
i løpet av 1.
Langsanden om infotavle ved parkeringsplassen og betaler 10.000 kr av halvår 2019
kostnadene for infotavlen.
Samarbeidsa
vtale søkes
inngått innen
Budsjett for prosjektet reguleres slik:
1.6.2019.
5003 Prosjektering Gildeskål kirkested: +65.450 kr
5007 Gildeskål kirkested: +240.000 kr
5013 Utstyrssentral: -20.000 kr
5015 Informasjonstavler: + 10.000 kr
5016 Flaggprosjekt Tøa: -73.150 kr
5017 Prosjektledelse: -142.300 kr
Reserve: -80.000 kr
Sum reguleringer: 0 kr.

Oppfølging
juli/august
2019
Arbeidet
med nytt
prosjekt for
Den glømda
staden / The
Nord Land
er ikke
startet pga
manglende
kapasitet.
Saken bør
vurderes i
sammenheng
med
handlingspla
n for
reiselivsutvikling.
Avtale om
infotavle på
Langsanden
er ikke
inngått, ny
forespørsel
sendt aug19.

Oppfølging
januar 2020
Innhold til
og design av
14 infoskilt
for
kulturminner
er på det
nærmeste
ferdig. Noen
grunneieravtaler
gjenstår.
Nytt torvtak
er lagt på
Elias Blixtunet
(Dorthestua).
Oppdaterte
infotavler for
turister er
satt opp.
Plassering av
flagg fra
flaggprosjekt
i kulturhuset
er vurdert,
men synes
vanskelig å
løse. Vi bør
se etter
alternativer.
Vi har ikke
lyktes å få i
stand avtale
om infoskilt
for Langsanden, men
jobber videre
med saken.

Oppfølging
juli/august
2020
Teknisk
avdeling
vurderer
muligheter
for
opphenging
av flagg i
kulturhuset
og gir sin
tilrådning.
Vi har ikke
lyktes å få i
stand avtale
om infoskilt
for Langsanden, men
jobber videre
med saken.

Oppfølging
januar 2021
Innhold til
og design av
14 infoskilt
for
kulturminner
er på det
nærmeste
ferdig. Noen
grunneieravt
aler gjenstår
fortsatt.
Plan for drift
av Elias
Blix-tunet
legges fram
for
formannskap
et i løpet av
våren 2021.

