
Kattfjord Utviklingslag 

 

 

Referat fra styremøte 
Mandag 16.august kl. 19.00 

Sted: Kattfjord skole 
 
Disse er innkaldt til møte: 

Anita Winther leder  

Steinar Olsen Styremedlem Meldt forfall 

Per Tore Uteng Styremedlem  

Ann-Sissel Westgård Sekretær  

Oddvar Olsen Nestleder  

Kai Morten Brox Kasserer  

Lars Tore Dalsbøe vara  

Jorunn Minde vara  

Rita Korsberg vara  

 
Saksliste: 

Sak 30/10 Godkjenning av innkalling, samt referat fra styremøte 16.06.10 

Vedtak: 
Godkjent 

Sak 20/10 Havn på Sandneshamn 

Info./Saksopplysning: 
- Referatsak fra sist styremøte. 
- Brev sendt fra utviklingslaget til Tromsø Havn. 
- Ingen nye saksopplysninger. 

Vedtak: 
Følges opp så snart nye saksopplysninger mottas. 

Sak 03/10 Hjemmesiden: www.kattfjord-nytt.no 
- Foreslås utsatt til neste styremøte 

Info./Saksopplysning: 
 

Vedtak: 
Utsatt til neste styremøte. 

Sak 04/10 
 

Trafikksikkerhet og utbedring langs Vasstrandveien 

Info./Saksopplysning: 
- Kontakt med miljø-, energi- og transportkomiteen (Steinar)? 
- E-post fra Andreas Nilsen 

Vedtak: 
Anita ber Steinar følge opp saken. 

Sak 05/10 Trafikksikkerhet og utbedring av fylkesveg 862 

Info./Saksopplysning: 
- Kontakt med fylkeskommunen.  
- Farlige hull skulle gjøres noe med. 
- Det skulle gjøres registrering av broene. 
- Autovern som er skadet skulle utbedres. 
- Ingen planer vedr. utbedring av veien for øvrig, men det skal vurderes sett i 

forhold til andre strekninger. 
- Eirin Anne Blix: eirin.blix@vegvesen.no Vi oppfordrer folk til å ta kontakt 

med vegvesenet for å gjøre dem oppmerksom på strekning. 
 

http://www.kattfjord-nytt.no/
mailto:eirin.blix@vegvesen.no
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Vedtak: 
Sende oppfordring til Sommarøy/Brensholmen Utviklingslag, cominor og andre 
næringsdrivende til å støtte opp om vårt arbeid ovenfor Vegvesenet. 

Sak 06/10 Flere boligtomter og økt tilflytting 

Info./Saksopplysning: 
- Brev sendt til grunneiere? Noen flere tilbakemeldinger? 
- Boligmessa. 
- Vengsøyprosjektet: Langsiktige erfaringer viser at de ikke har blitt over 

lengre tid. Rita informerte. 
- Diskusjon om hvordan vi kan få folk til å flytte til plassen. Utenlands fra? 

Fra byen? 

Vedtak: 
Ann-Sissel sender mail til Steinar ved deltagelse på boligmessa. 

Sak 07/10 Lokal arealplan for Kattfjord 

Info./Saksopplysning: 
 

Vedtak: 
Ann-Sissel/Lars Tore følger opp. 

Sak 08/10 
 

Grustaket i Nordfjordbotn 

Info./Saksopplysning: 
- Informasjon om utvikling (Rita/Anita) 

Vedtak: 
Utsatt til neste styremøte. 

Sak 09/10 Utsiktsrydding i Kattfjord 

Info./Saksopplysning: 
- Ann-Sissel/Anita orienterer. 
- Grunneieravtaler. 
- Veien videre: Kontakte grunneiere, opprydding, stubbebehandling? 
- Dugnad i gang på Storneset for de kommunale midlene. 
- Skal vi søke om mer midler, men da i forbindelse med trafikksikkerhet langs 

veien?  

Vedtak: 
Grunneieravtalene OK. 
Saken med Ragnhild Sandøy og Ishavsrådet avsluttes. 
 Vi søker om midler til mer krattrydding. 

Sak 10/10 Markedsføring av Kattfjordbygda 

Info./Saksopplysning: 
- Filmversjon vist for styret, og innspill tas med til møte med Bjørn tirsdag. 
- Filmen vises på kystkulturdagan/boligmessa. 

Vedtak: 
Ann-Sissel/Anita følger opp saken. 
Stand på kystkulturdagen.  
Vedr. boligmessa se sak 06/10 

Sak 11/10 
 

Raudfjellet vindkraftverk 

Info./Saksopplysning: 
- Brev sendt til Norsk miljøkraft AS. Svar? 
- Sende leserinnlegget? Forslag legges frem på møtet. 

Vedtak: 
Rita ser på leserinnlegg/redigerer, og vi sender dette til avisene. 
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Sak 12/10 Mobildekning ved strømstans 
-  Foreslås utsatt til neste styremøte 

Info./Saksopplysning: 
 

Vedtak: 
Utsatt til neste styremøte. 

Sak 15/10 Endring av fellesvedtektene; sende inn sak til Plan og næring? 
- Foreslås utsatt til neste styremøte. 

Info./Saksopplysning: 
- Ann-Sissel sende på nytt til styremedlemmer. 

Vedtak: 
Utsatt til neste styremøte. 

Sak 28/10 Havarerte sjarker i fjorden 
- Oddvar og Per-Tore orienterer. 

Info./Saksopplysning: 
- Per-Tore har hatt kontakt med Wim Weber i Tromsø Kommune som skulle 

undersøke vedr. dette. 

Vedtak: 
Per-Tore/Oddvar følger opp saken. 

Sak 31/10 Opphenging av fiber i veilysene i Kattfjord 

Info./Saksopplysning: 
- Brev fra Jan Holte 
- Brev fra Sandneshamn Velforening 
- Veilysene på Sjøtun er kommunal 
- Veilysene i Nordfjord/Skorelva 

Vedtak: 
Vi frafaller engangsavgiften, og tillater oppheng av fiber. 
Brev mottatt fra Sandneshamn Velforening. 
Ann-Sissel/Anita sender svar til Tromsø kommune. 

Sak 32/10 Søknad om økonomisk støtte til etterarbeid av film. 

Info./Saksopplysning: 
- Ann-Sissel/Anita har laget et forslag til prosjektsøknad som vi har fått Hilde 

Sjurelv til å vurdere.  
- Skal vi søke om kommunale midler? 

Vedtak: 
Vi avventer til etter kystkulturdagene/boligmessa. 

Sak 33/10 Eventuelt 

Info./Saksopplysning: 
- Forsøpling i området: Er dette en sak for utviklingslaget? 

Vedtak: 
Vi ser på saken på neste styremøte. 

 
 
Med vennlig hilsen 
 
Ann-Sissel Westgård 
Sekretær 
 
 


