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Møteprotokoll styremøte

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Levanger Næringsselskap AS
Møterom 3008
26.10.2010
08:00-09:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Robert Svarva
LEDER
Hans Heieraas
NESTL
Margrethe M. Solli
MEDL
Ketil Hveding
MEDL
Per Anders Folladal
MEDL
Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Augusta Pettersen
MEDL
Ingebjørg Mikalsen
MEDL

Varamedlem som møtte:
Navn

Møtte for

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
John Helge Holmen
Næringskonsulent
Grete Ludvigsen
Daglig leder
Sakliste
Saksnr
PS 12/10
PS 13/10

Innhold
Forespørsel opsjon på kjøp av areal Rinnleiret
Regnskap og balanse pr 30.9.10
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Saksprotokoll i Levanger Næringsselskap AS – 26.10.2010
PS 12/10 – Forespørsel om opsjon på kjøp av areal Rinnleiret
Forslag i møte:
Styret er positiv til opsjon. Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide opsjonsavtale
med Grande Eiendom AS. Opsjonsavtalen skal behandles i styret.
Avstemning:
Enstemmig
Vedtak:
Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide opsjonsavtale med Grande Eiendom AS.
Opsjonsavtalen skal behandles i styret.

PS 13/10 – Regnskap og balanse pr 30.9.10
Regnskapet tas til etterretning.
Orientering om følgende saker:
• Prinsipper for fordeling av infrastrukturkostnader – igangsatt arbeid.
Behandling av reguleringsplan skjer 17.11.10 og arkitekten vil delta på møtet.
Faveo (tidl PTL) er i gang med arbeid om prinsipper med fordeling av
infrastrukturkostnader.
• Reguleringsplan Vassmarka – status
• Reguleringsplan er vedtatt.
Utbyggingsavtale med kommunen for vei/vann/kloakk er igangsatt.
Et benkeforsalg på gang/sykkelvei fra fylkesvei og inn til området. Forslaget gikk
ut på å ta inn i utbyggingsavtalen. Utbyggingsavtalen må til politisk behandling.
I helhet kan en si at området blir belastet med en del infrastrukturkostnader.
Skilt for salg av næringsareal kommer snarlig opp.
Totalt mener en at området vil være veldig attraktivt med god beliggenhet til E6
og nært Stjørdal/Trondheim.
• Reguleringsplan tursti Røstad – status
Reguleringplan vedtatt. Lions vil gi i 1000årsgave å bygge bru over Leirabekken.
Lions vil også stå for vedlikeholdet av stien. Det vil også bli laget inngangsparti
til Kjærlighetsstien.
• Levanger som sykkelbyr? – info fra ordfører om landsomfattende sykkelbyprosjekt.
Ordfører deltok på nasjonal sykkelkonferanse i Bergen. Steinkjer og Stjørdal har i
dag status som sykkelby og dette kunne også være noe for oss.
Det foreligger muligheter for tilskudd til infrastruktur til sykkelstier. Dette er ikke
styresak i LN, men ment kun som orientering.

