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ÅRSMELDING 2015 
 
 

I Skjoldastraumen Bygdalag - (heretter kalt SB) - ble det i 2015 
avholdt 3 styremøter. Møtene har stort sett omhandlet planlegging 
og gjennomføring av de aktiviteter vi håndterer. I tillegg har det vært 
mye arbeid/møter vedr. Sluseløp og Prosjekt Notaflåt.  
 
Hovedsakene i løpet av året har vært arbeid med å få realisert 
Servicebygg på Notaflåt, oppfølging av søknad om å overta 
Grendasenteret samt de arrangementene vi vedtok i årsplanen. Det 
er også startet prosjekt om å få belyst gamlebroa (austre løp). 
 
Gjøremål/arrangement i regi av SB i 2015 
 
I 2015 har SB vedlikeholdt sandvolleyballbanen og arrangert rydding 
av Notaflåtstranden. Vi fikk tilkjørt sand, og vi kjøpte på egen regning 
planter for kr. 9 683 som vi plantet ved sandvolleyballbanen. Midlene 
er en del av Prosjekt Notaflåt. 
 
Hovedveien og gangstien ble rensket for søppel, blomster i sentrum 
ble hengt opp før 17.mai og disse er vannet hele sommeren. Flere 
personer sa seg villig til å ta hver sin uke.  
 
St. Hans 23. juni ble arrangert med stor suksess. 
Bra vær bidro til at det var mange bygdefolk som tok turen.  
 
Slusedansen 2015 ble arrangert den 20. juni. 
Arrangementet ble en økonomisk suksess. Kr 121 961 i overskudd.  
 



06. september arrangerte vi trim- og mosjonsløpet Sluseløpet. Det 
ble nok en gang stor suksess. I Anders Auklands sykefravær stilte Fkh 
sin toppspiss Christian Gytkjær.  Kr. 47 866 i overskudd på selve 
løpet. 
Straumen Skulekorps ble gitt muligheten til å drifte kafèen, og de 
meldte om meget godt salg og sårt tiltrengte kroner til kassen deres 
 
SB har også overført kr. 5 434,- til Straumen Skulekorps – midler som 
Sluså Brass i sin tid skaffet, og som de ønsket å gi til evt. korps i 
fremtiden. 
 
29. november arrangerte SB sammen med Speidergruppa Fakkeltog 
og Juleverksted. Mange kjekke aktiviteter for barna, i ett smekkfullt 
Grendasenter. Til bygdas store glede spilte nyoppstartede Straumen 
Skulekorps ved julegrantenningen.   
Speiderne fikk også julegave av SB som takk for hjelpen – en ny 
bålbanne som de hadde ønsket seg lenge  
Nytt av året var julebelysning og pynt langs veien slusene, og stor 
julestjerne på gamle broa. Mye skryt fra bygdefolket for dette 
tiltaket. 
Tiltaket kostet kr. 8 829, men vurderes videreført da noen av 
kostnadene er investeringer i lys, strøm etc. som vi evt ikke får i 2016. 
 
SB sendte for øvrig inn merknader til reguleringsplan for 

bustadområde i Skjoldastraumen  - Del av gnr. 119, bnr. 4, 14, 27, 35 

og 36. SB sitt fokus i saken er trafikksikring, fotgjengerovergang og 

gangveg. Vi minnet samtidig om Sluselagets innspill den 25.02.2011. 

Styret 2015 takker for tilliten og ønsker det nye styret lykke til.  
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