
Kattfjord Utviklingslag 

 

 

Referat fra styremøte 
Mandag 10.mai kl. 19.00 

Sted: Kattfjord skole 
 
Disse var innkaldt til møte: 

Anita Winther leder  

Steinar Olsen Styremedlem  

Per Tore Uteng Styremedlem  

Ann-Sissel Westgård Sekretær  

Oddvar Olsen Nestleder  

Kai Morten Brox Kasserer  

Lars Tore Dalsbøe vara Meldt forfall 

Jorunn Minde vara  

Rita Korsberg vara  

 
 
Saksliste: 

Sak 22/10 Godkjenning av innkalling/referat fra sist møte 

Merkander: 
- Ingen 

Vedtak: 
Godkjent 

Sak 03/10 Hjemmesiden: www.kattfjord-nytt.no  

Saksopplysn./diskusjon: 
- Forslag til plakat legges frem på møtet. 
- Reklamere for siden 

Vedtak:  
Godkjent med merknader. 

Sak 04/10 Trafikksikkerhet og utbedring langs Vasstrandveien 

Saksopplysn./diskusjon: 
- Steinar har sendt brev til Bydrift.  
- Ikke fått skriftlig svar, men han har snakka med dem pr. telefon. 
- Ingen planer for veien, og ingen penger. 
- Ber oss purre på politiske myndigheter, gjerne gjennom media. 
- Kontakte miljø-, energi og transportkomiteen.  

Vedtak:  
Steinar ringer leder i komiteen. 
Skriftlig henvendelse til AU om at vi ikke får svar fra Tromsø Kommune. Anita 
ordner dette. 

Sak 05/10 Trafikksikkerhet og utbedring av fylkesveg 862 

Saksopplysn./diskusjon: 
- Ingen midler bevilget til veien. 
- Kontakte fylkeskommunen, slik at en kan sørge for å komme på prioritert 

liste? 

Vedtak:  
Kai tar kontakt med fylkeskommunen. 
 
 
 

http://www.kattfjord-nytt.no/
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Sak 06/10 Flere boligtomter og økt tilflytting 

Saksopplysn./diskusjon: 
- Brev sendt til grunneiere (Per Bakke, Per-Tore Uteng, Hermod Olsen, 

Andreas Nilsen, Håkon H. Nilsen, Gunnar Hansen. Flere?) 
- E-post fra Gunnar Hansen. 
- Stand på boligmessa. 
- Per-Tore følger opp reklame vi Eide handel v/Bård Pettersen. 

 Vedtak: 
Avventer bestemmelse om workshop til junimøtet.  
Steinar tar kontakt med boligmessa for å undersøke muligheten for stand. 
Rita undersøker litt om Vengsøy-prosjektet. 
Anita sender e-post til utvikl.laget på Vengsøy. 

Sak 07/10 Lokal arealplan for Kattfjord 

Saksopplysning/diskusjon: 
-  

Vedtak: 
Utsatt til neste møte 

Sak 08/10 Grustaket i Nordfjordbotn 

Saksopplysning/diskusjon: 
- Rita har hatt kontakt med Torben Mathinussen. 
- Saken er til intern i utredning i kommunen, og at de er åpen for at 

utviklingslaget kommer med innspill på fremtidig bruk. 
- Lover å ta kontakt så snart det er noe konkret å ta tak i. 

Vedtak:  
Rita følger opp til neste styremøte. 

Sak 09/10 Utsiktsrydding i Kattfjord 

Saksopplysning/diskusjon: 
- Ann-Sissel orienterer. 
- Avklaringer med grunneiere. 
- 10000,- kr er spesifisert 

Vedtak:  
Ann-Sissel tar kontakt med skognissen og Ragnhild Sandøy 
Grunneieravtalen godkjent med merknad. Arbeidet med å få avtalene 
underskrevet ble fordelt mellom styremedlemmene. 

Sak 10/10 Markedsføring av Kattfjordbygda 

Saksopplysning/diskusjon: 
- Magne/Ann-Sissel hadde møte med Bjørn Fagertun.  

Vedtak:  
Ann-Sissel følger opp saken. 

Sak 11/10 Raudfjellet vindkraftverk 

Saksopplysning/diskusjon: 
-  Vindmølla på Sandhaugen er brent opp. 
- Mye olje (ca. 1000 liter) er lekket ut på fjellet, og snø er kjørt til Skattøra for 

å skille ut olje fra vann. 
- Miljøfare? 
- Hva videre?   

Vedtak:  
Undersøke: Skal testmølla opp igjen hvis konsesjonen er gått ut? 
Rita/Ann-Sissel lager forslag til leserinnlegg til avisene med mange åpne spørsmål 
som vi ønsker at tiltakshaver skal redegjøre for. 
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Sak 12/10 Mobildekning ved strømstans 

Saksopplysning/diskusjon: 
- Har hatt kontakt med telenor og ventelo. 
- Nødaggregat bør være et alternativ. 

Vedtak:  
Steinar følger opp saken. 

Sak 13/10 Kollektivtransport/-tilbud 

Saksopplysning/diskusjon: 
- Rita har funnet frem brevet fra nov. 2009 og refererte dette. 

Vedtak:  
Saken utsettes til høsten. 

Sak 14/10 Tilrettelegge for generell bærekraftig utvikling 

Saksopplysning/diskusjon: 
- Lagt ut sak på hjemmesiden. 

Vedtak:  
Avventer eventuelle henvendelser. 

Sak 15/10 Endring av fellesvedtektene; sende inn sak til Plan og næring? 

Saksopplysning/diskusjon: 
-  

Vedtak:  
Utsatt til neste styremøte. 

Sak 20/10 Høringssak: Søknad om utlegging av flytebrygge- eiendommen 171/5, 
Sandneshamn.  

Saksopplysning/diskusjon: 
- Høringsuttalelse sendt. 
- Hvordan skal vi gå videre i forhold til denne saken? 
- Hva har fiskerlaget gjort i denne saken? 
- Kan utviklingslaget/fiskerlaget jobbe sammen om saken? 

Vedtak:  
 Vi tar kontakt med Hermod Olsen med invitasjon til å delta på neste styremøte. 
Ber han legge frem hva de har gjort, slik at samarbeid er mulig. 

Sak 23/10 Opprettelse av konto i bank, registrering i Brønnøysundregisteret. 
Avvikling av kontoer til Sjøtun/Sandneshamn og Nordre Kattfjord Utviklingslag. 

Saksopplysn./diskusjon: 
- Anita/Kai-Morten orienterer. 
- Utviklingslaget er nå registrert i Brønnøysundregistret med eget 

foretaksnummer. 
- Venter på kontonummer og papirer. 

Vedtak: 
Kai følger opp saken. 

Sak 24/10 Kontrollavgift i distriktet 

Saksopplysn./diskusjon: 
- Henvendelse fra Ramfjord Utviklingslag 
- Kattfjordområdet vil etter all sannsynlighet. 

Vedtak: 
Ber om orientering fra AU. 
Anita tar videre kontakt med AU. 
Anita sender en tilbakemelding til Ramfjord utviklingslag. 
 
 

Sak 25/10 Eventuelt 
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- Referatsak: Nedsatt fartsgrense Sæterbukta.  
- Havarerte sjarker i fjorden; En miljøtrussel. 

Eier av sjark på Sjøtun har fått pålegg om å fjerne denne. 
På Sandneshamn ligger det nå et tilsvarende vrak.  
Tromsø Kommune, ved havnestyret, er ansvarlig myndighet for dette. 

- Søknad om økonomisk støtte til hjertestarter fra Bygdelaget Vårglimt. 
- Søppelrydding; Hjalmar har henta sekker. Sekker fordeles på bygdene, og 

folk kan hente for å rydde egen eiendom.  
- Referatsak: Ny kontaktperson for utviklingslagene i Tromsø Kommune. 

Johnny Embrå er utviklingslagenes kontaktperson. Reiersen har fremdeles 
det overordnede ansvar for utviklingslagene.  

Vedtak: 
Vedr. sjarkevrak: Per-Tore/Oddvar undersøker hvilke myndigheter som ansvar. 
Vedr. støtte til hjertestarter: Utviklingslaget bevilger oppad kr. 20.000 så fremst det 
er rom i budsjettet, og oppfordrer andre lag/foreninger/næringsdrivende til å gjøre 
det samme. 
Vedr. søppelrydding: . Rita lager lapper til postkassene. 

 
 
Møtet avsluttet kl. 21.45 
 
 
Referent: 
Ann-Sissel Westgård 
 
 
 
 
 
Godkjenning av referat:  
 
 
 
 
Dato for neste møte: 
14.juni kl. 19.00 
 
 


