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Referat fra styremøte
Tirsdag 24. mai zOfi kl. {9.00-21.55

Sted: Kattfiord skole

Disse er innkalt til møte:
Anita Winther leder
Steinar Olsen styremedlem
Per Tore Uteng styremedlem
Jorunn Minde sekretær
Oddvar Olsen nestleder forfall
Ønan Johansen kasserer forfall
Lars Tore Dalsbøe vara
Grete Moe vara
Rita Korsberg vara forfall

Saksliste:
Sak {7/11 Godkienning av innkallingen og referatet fra styremøte 27.04.2011

tnnkaf!_ing godkjent, Referat fra 27,04,201 1 godkjent.
Sak 04/10 Trafikksikkerhet og utbedring langs Vasstrandveien

Det er ikke kommet noen respons eller svar på brev som Steinar sendte til
politiske partier i mars. Per Tore kontakter journalister for å få media til å
lage sak og etterlyse oversikt over behovet og planer for utbedring av
kommunale veier.

Sak 05/10 Trafikksikkerhet og utbedring av fylkesveg 862
Ingen svar på brev som ble sendt Troms Fylkeskommune.
Lars Tore kontakter TF oo Durrer oå sendte brev.

Sak 06/10 Flere boligtomter, økt tilflyfting og markedsføring
Det er nå flere boligtomter til salgs i Kattfjorden. Styret awenter videre
markedsføring.

Sak 08/10 Grustaket i Nordfiord
KUL fikk 20.maitilbakemelding fra kommunen om at søknad fra Veidekke
var mottatt, og behandles i løpet av 2 uker. Rita følger opp saken.

Sak 11/10

Sak i2iio

Sak {3/10
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Raudtiel let vindkraftverk
Ingen tilbakemelding på sendte brev/mailer. Jorunn kontakter saksbehandler
ved NVE.

AU jobber med saken. Dette er et komplekst problem, som bl.a. berører
kommunens beredskapsplan, så her må det komme politiske styringer og
pålegg tilfor å få endret dagens status.
Kol lektivtransport/-tilbud
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Havnen på Sandneshamn

Havarerte sjarker i liorden
Per Tore har kontaktet miljørådgiver Wim Weber i Tromsø kommune, Troms
Fiskarfylkning, Kystvakta. Ingen vil ta ansvaret. Per Tore følger opp saken.
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Sak 43/10 Digitalt arkiv for KUL
Postens digipost er for privatpersoner. Gmail er grei nok, men Anita sjekker
opp pris og søkbarhet hos Online før vi bestemmer oss.

Sak 04/11 Barnehagedekningen
Anita har forespurt Vegard Yttergård om status ved Kattfiord barnehage.
Barnehagen er pr idag full, og det er barn som venter på plass der. Anita
holder kontakten med Vegard og ber om å få oppdatering om videre planer
vedrørende dagens plassmangel i barnehagen, og eventuellflytting av
barnehagen til skolen.

Sak 07t11 Di gital G PS-styrt turistguidin g
Styret har kontaktet og fått positivt svar fra Turid W. Uteng, Hjørdis
Jørgensen og Andreas Nilsen, iforbindelse med at prosjektet ønsket
kontaktpersoner som de kunne intervjue for å få historier og lignende fra
Kattfiord. Anita videreformidler navn på kontaktpersoner til prosjektleder
_Gynn_alBSrgJqnd._

Sak 09/{1 Utviklingslagene fyller 25 år. Konferanse-feiring 25. og 26. aug 201,|
Vi har kikket litt i arkiv fra tidligere utviklingslag for å finne historikk om hvilke
saker som lagene har arbeidet med og annen informasjon. Anita setter opp
forslag til stikkord fra NKU, Jorunn setter opp forslag fra SSU.
Anita tar også kontakt med arrangør av konferanse-feiring og ber om at
dette legges til en helg, slik at flere da kan ha muliqhet til å være med.

Sak 10/11 Brev fra Kultur og idrett; utdeling av midler fra Lerøy. Svarfrist 15.06.
Ingen samlet markering fra utviklingslagene.
Anita awenter svar fra Sportsklubben og Skilaget om de har prosjekt de
ønsker å søke midler ti]. Slik søknad vil da bli innsendt.

Sak 13/{1 Høring; Arealplan. Høringsfrist 28. mai
Lars Tore har skrevet brev 15.05. til Byutvikling vedrørende
Kommuneplanens arealdel, avmerkede aktsom hetsområder for skredfare,
og har bl.a. bedt om svar på hvorvidt kartet er ajourført pr 2011.
Styret har sett gjennom dokumentene som er på høring, og har merket oss
noen punkter som vi ønsker å tilbakemelde. Men pga. kort tidsfrist og annet
tarAnita kontakt med kommunen og ber om henstand en uke, Lars Tore
utarbeider forslag til svar fra KUL vedrørende hørinqen.

Sak 16/1{ Søppelrydding
Vårryddeaksjonen 2011 er straks i gang. Anita og Per Tore skaffer til veie
sekker og hansker. Jorunn lager lapper som distribueres av: Anita for
NordfjordA/asstrand, Jorunn for Sjøtun tom. Sæterbukt, Lars Tore for
Sandneshamn.
Steinar har innhentet tilbud på henting av jern- og metallskrap, og hvis
interessen er stor nok vil KUL organisere felles oppsamlingsplasser og gjøre
avtale for henting av dette. Saken følges opp av Steinar (kontaktperson)

Sak 18/11 Eventuelt
Spørsmål om gebyrfaktura fra kommunen for vann/avløpskontroll som er på
kr 3.107,50 har steget mye siste år. Anita sjekker med Ramfjord hva de
betalte i gebyr da det var kontroll der.

Med vennlig hilsen

Jorunn Minde
sekretær


