
Kattfjord Utviklingslag 

 

 

Referat fra styremøte 
Mandag 30.sept kl. 19.00 

Sted: Kattfjord skole 
 
Disse er innkaldt til møte: 

Anita Winther leder  

Steinar Olsen Styremedlem  

Per Tore Uteng Styremedlem Meldt forfall 

Ann-Sissel Westgård Sekretær  

Oddvar Olsen Nestleder  

Kai Morten Brox Kasserer  

Lars Tore Dalsbøe vara Meldt forfall 

Jorunn Minde vara  

Rita Korsberg vara Meldt forfall 

 
Saksliste: 

Sak 37/10 Godkjenning av innkalling, samt referat fra styremøte 09.09.10 

Merknad: 

Vedtak: 
Godkjent 

Sak 20/10 Havn på Sandneshamn 

Info./Saksopplysning: 
- Oddvar har hatt kontakt med Fiskarlaget Nord, men har ikke fått svar fra 

rette vedkommende. 
- Brevet som er sendt til kystverket kan virke litt feil, da det ikke er snakk om 

bunnkjetting men havna generelt. Poenget er å få havna ryddet. 

Vedtak: 
Anita purrer på svar på brev fra kystverket.  
Oddvar drar oppom kontoret til Fiskerlaget Nord for å snakke med saksbehandler. 

Sak 04/10 
 

Trafikksikkerhet og utbedring langs Vasstrandveien 

Info./Saksopplysning: 
- Steinar har hatt kontakt fra Tromsø kommune, og de lurte på hvem vi 

ønsket svar fra? Svaret ønsker vi selvfølgelig fra transportkomiteen, som vi 
har sendt brevet til.  

Vedtak: 
Steinar følger opp og etterlyser svaret. 

Sak 05/10 Trafikksikkerhet og utbedring av fylkesveg 862 

Info./Saksopplysning: 
- Ingen nye opplysninger. 
- Cominor skulle med glede ta kontakt med vegvesenet for å etterspørre 

svar. 
- Møte med samferdselssjefen Kari Anne Opsahl, fylkesråd for samferdsel, 

mandag 18.10.10 kl 14-15. 

Vedtak: 
Kai Morten tar ansvar for dokumentasjon og planlegging av møtet, i samarbeid 
med Lars Tore som har sagt seg villig til å være med. 
 
 
 



Kattfjord Utviklingslag 

 

Sak 06/10 Flere boligtomter og økt tilflytting/boligmessa 

Info./Saksopplysning: 
Boligmessa: 

- Åpningstider: Fredag 12-20, lørdag 10-18, søndag 10-17 
- Rigging: Onsdag og torsdag frem til kl 22. 
- Gratisbilletter: 10 stk. 
- Adgangsbevis: Fås utlevert onsdag morgen. 
- Flyer m/kart jobbes med.  

Vedtak: 
 Jorunn/Ann-Sissel jobber videre med flyer. 
Ann-Sissel jobber videre med kart. 
Vi serverer twist/kjeks. Lefse fra Ingebjørg/Evy? Ann-Sissel snakker med disse. 
Andreas har lerret som vi kan låne, Ann-Sissel tar med prosjektør og PC. 
Anita/Ann-Sissel innkaller til møte uke 40 (tirsdag kl 19)  
for de som skal stå stand, der en planlegger standen og vaktliste. 

Sak 07/10 Lokal arealplan for Kattfjord 

Info./Saksopplysning: 
- Stort kart begynner å bli klart, og vil bli presentert på formøtet til 

boligmessa. 

Vedtak: 
Ok. 

Sak 09/10 Utsiktsrydding i Kattfjord 

Info./Saksopplysning: 
- E-post fra Ragnhild Sandøy vedr. nødvendig etterbehandling med Rotenon 

og rydding av virke og greiner. 

Vedtak: 
Anita har sendt svar. 

Sak 11/10 
 

Raudfjellet vindkraftverk 

Info./Saksopplysning: 
- Konsesjonssøknaden på Raudfjellet skal behandles i november hos NVE. 
- NVE har ikke mottatt rapport fra NMK: 

Vedtak: 
Unni skal kontakte NVE i november. 
Ann-Sissel sjekker ut hvordan det ser ut på Sandhaugen testfelt etter at mølla er 
fjernet. 

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

Info./Saksopplysning: 
- Brev sendt til AU/Johnny Embrå. 
- Saken kommer opp på fellesmøtet.  

Vedtak: 

Saken avsluttes. Orientering av utfall i etterkant av fellesmøtet. 
Sak 28/10 Havarerte sjarker i fjorden 

Info./Saksopplysning: 
- Per Tore skulle kontakte Wim Weber. 
- Oddvar mener vi heller skal kontakte kystverket, da det ikke er kommunalt 

ansvar.  

Vedtak: 
Oddvar og Per Tore jobber videre med saken. 
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Sak 31/10 Opphenging av fiber i veilysene i Kattfjord 

Info./Saksopplysning: 
Brev sendt til Tromsø kommune v/Johnny Embrå/Holte (kopi: Harald Olsen). 

Vedtak: 
Saken avsluttes. 
Anita kontakter Harald Olsen for å høre om hvordan det går vedr. utbyggingen. 

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

Info./Saksopplysning: 
 

Vedtak: 
Vi avventer dette etter boligmessa. 

Sak 35/10 Forsøpling/skrot langs Kattfjordbygda. 

Info./Saksopplysning: 
- Ann-Sissel har hatt kontakt med Wim Weber. Vanskelig å ta tak i dette.  
- Vi ser om vi kan få til en utvidet våraksjon mht opprydding. 

Vedtak: 
Saken avsluttes. 

Sak 38/10 Fellesmøtet i utviklingslagene 30.-31.okt på Sommarøy 

Info./Saksopplysning: 

Vedtak: 
Anita, Oddvar og Ann-Sissel møter, og avklarer hvem som stiller de ulike dagene. 

Sak 39/10 Søknad om økonomisk støtte til Hillesøy Barnekor 

Info./Saksopplysning: 
- Søker støtte til Svalbardtur som avslutningstur for Kjersti og Runar Reknes. 

Vedtak: 
Utviklingslaget støtter saken med kr. 1000,-. 
Anita sender svar til Barnekoret.  

Sak 40/10 Kan kystkulturdagene bli en undergruppe til utviklingslaget? 

Info./Saksopplysning: 
- Delte meninger hvorvidt dette skal være en del av styret. Argumentasjon 

for og i mot. 

Vedtak: 
Vi ber gruppa om å fremme dette til sak på årsmøtet. 

Sak 41/10 Eventuelt 

Info./Saksopplysning: 
- Et felles digitalt arkiv for utviklingslaget? 

Vedtak: 
 Ann-Sissel undersøker muligheten for webarkiv+ e-post med domenenavn. 

 
 
Med vennlig hilsen 
 
Ann-Sissel Westgård 
Sekretær 
 
 


