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Referat fra styremøte
Torsdag 22. sept.2011 kl. 19.00-21.45
Sted: Kattfjord skole

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

Saksliste:
Sak l9/11 Godkienning av innkallingen og referatet fra styremøte 24.A5.2011

I nnkalling godkjent. Referat fra 24.05.20 1 1 sodkient.
Sak 04/10 Trafikksikkerhet og utbedring langs Vasstrandveien

Kommunen har foretatt noen mindre lappinger/utbedringer av hull på bakgrunn
av tidligere befaring. Per Tore har kontaktet Nordlys og Tromsø, men disse har
allerede hatt flere'veisake/'. Vi lar saken bero, awenter til nytt styre bydrift har
"satt seg".

Sak 05/{0 Trafikksikkerhet og utbedring av fylkesveg 862
Purring på svar fra Troms Fylkeskommune er sendt. Saken utsettes til neste
møte.

Sak 08/10 Grustaket i Nordflord
Det ble ijuli gitt konsesjon fra kommunen til Veidekke ASA Rita følger opp
saken og ber om info om oppstart og kopi av driftsolan.

Sak l1110 Raudfi ellet vindkraftverk
Det er purret på tidligere sendt brev., ingen tilbakemeldinger. Jorunn følger opp
saken.

Sak 1?10 IUanglende mobildekning ved strømstans
AU rapporterer at saken har bred interesse i flere instanser.
Etter en episode i november 2010 med strømbrudd og dertil manglende
mobildekning ble det fra Politiet i Tromsø sendt brev til Post- og teletilsynet
vedrørende manglende varslinger av samfunnskritiske funksjoner ved bortfall
av infrastruktur. Telenor mener at de har gjort alle nødvendige tiltak vedr.
varsling til nødvendige instanser. Anita følger opp saken til neste stvremøte.

Sak 13/10 Kol lektivtrans porU-ti I bud
Det er mottatt svar på KULs brev tilTroms Fylkestrafikk, iform av
orienteringsbrev. Rita følger opp eventuelle endringer av dagens rutetilbud.
Det er for øvrig slik at elever ved videregående skoler har krav på skoleskyss.
Fylkeskommunen skal sørge for transport, og dette fungerer i dag ved at elever
fra Kattfiord blir kjørt med taxi. Søknadsskjema for slik transport finnes på nett.
Per Tore undersøker hvor mye midler som settes av til kollektivtransport i
Kattfiordområdet. oq hvordan disse midlene benvttes.
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Sak 20/10 Havnen på Sandneshamn

Intet nytt. Saken behandles av advokat i Norges Fiskarlag. Vi awenter
informasjon fra fiskarlaget. Oddvar følger saken.

Sak 28/10 Havarerte sjarker i tiorden
KUL mottok 23. julie-post om at havarert sjark på Sandneshamn erflernet av
sjarkeier.
Per Tore fikk i sommer finske dykkere til å kartlegge havarert sjark i Sør{iorden.
Sjarken har ca 15" slagside, og mastetopp liggerl0 meter under overflate ved
middels lawann. Anses derfor ikke tilfare for annen skipsfart.
Vedtak: Saken avsluttes.

Sak 43/10 Digitalt arkiv for KUL
Mottatt tilbud fra Mammut, men styret mener at kommunen bør tilby en løsning
for digitalt arkiv og e-postadresse for alle utviklingslagene. Anita ber AU om å
sjekke hva som er tilgjengelig innenfor kommunale løsninger, og eventuelt ta
dette opp på fellesmøtet.

Sak 04/11 Barnehagedekningen
Det er politisk vedtatt å overføre Barnehagen til skolen, som da vil ivareta
aldersgruppen 0-13 år, men det er pt. lkke midler til nødvendig ombygging av
skolen. Anita har hatt en god dialog med Vegard, og styret vil invitere han tilet
styremøte for videre informasion oo samarbeid.

Sak 09/11 Utviklingslagene fyller 25 år. Markering på Fellesmøtet 25..26.november.
Det er mulig å søke midler til "lokal" markering av jubileet. Anita setter opp
budsjett og søker midler for en lokal "festaften" i Kattflord. Awenter svar på
søknad om midler før endelis plan for markerinq qiøres.

Sak 18/1t Kommu nal Van n/avløpskontroll
Gebyr var for to år siden kr 1675,- Dvs at de deler av distriktet som ble
kontrollert først fikk et mye lavere gebyr enn siste års kontrollerte. Gebyrene er
vedtatt av kommunestyret. Vi berAU om å klage på at informasjonsbrev fra
kommunen kom etter at kontrollen var gjort, og at kontrollgebyrsatsene var så
variable.

Sak 20/11 Høringssak- Bol igtomt 17 5l8 Syn nøveiordveien
Søknad trukket tilbake. Høringssak utgår.

Sak 21ll,| Høringssak- Utvidelse kai på eiendom 17412
KUL har etter tilsendte dokumenter ingen merknad, og er positive til at kaien
kan bestå slik den er i daq.

Sak22111 Høringssak- lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg
Mye dokumenter mottatt iferietiden. Tas til etterretnino.

Sak 23/{1 Høringssak - Fritidsbebyggelse på eiendom 175112
Ingen merknader. Positivt svar sendt.

Sak 24111 Utsetting av kasse med refleksvester i Oterviktunellen
KUL mottok 3. juniforespørselfra rådgiver i Samferdselsetaten i
Fylkeskommunen om utviklingslaget kunne være behjelpelig med å montere
reflekskasser ved tunellen og eventuelt etterfylle disse. Tilbakemelding ble gitt
om at dette skulle gå greit, men har ikke hørt noe siden.

Sak 25/1{ Velkomstgave til nyinnflyttere/gave til nye barn i bygda
KUL ønsker å videreføre det tidligere utviklingslag igangsatte med å gi
informasjonsbrev og velkomstgave til "nye Kattfiordingef dvs alle som bygger
hus eller kjøper hus og bosetter seg iflorden. Likeså ønsker laget å hilse
nyfødte Kattflordinger med en gave. Styret ser her at vi ikke harfull oversikt pt,
og må ta en 'oppsamlingsrunde" for å få inn informasjon. Vi legger også ut på
Kattfiord-Nytt en oppfordring om å melde fra til styret om nye innbyggere.
Styremedlemmene prøver å samle informasjon fra hver bygd til neste møte.
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Sak 26/1{ Datakurs for seniorer

Kommunen harfått tilbud fra datainstruktør om å komme ut i distriktene og
holde datakurs for seniorer. Anita sjekker hvem, hva og hvordan dette er tenkt
å foregå, itillegg til at hun sjekker pris for dette. Vi bør også høre med
seniorene om dette er noe de ønsker. Saken behandles videre på neste møte
når vi har mer informasion.

Sak27111 Eventuelt
Informasion:
Sak 10/11 Ersfiordbotn fikk midlene som ble tildelt av Lerøy.

Sak 16111 Det ble innsamlet 12,5 tonn jernskrap, noe som gir overskudd for
laget. Mesteparten av dette ble innsamlet i Nordfiordområdet. Skuffende lite
fra Sjøtun og Sandneshamn.

Annet:
Andreas har ytret ønske om et barne-/lekeområde i Nord{ordbygda. KUL ser
ikke for seg at laget kan'drifte" et slikt lekeområde, men oppfordrer andre
lag/foreninger til å ta tak i ideen.

Synnøve Stensland (eier gammelbutikken på Tulleng) har forespurt om hun
kan bruke Kattfjordfilmen. Anita har svart positivt på defte.

KUL har ikke mottatt høringsforespørselvedrørende flytting av mærer ved
Angstauren. Steinar sjekker hvorfor.

Med vennlig hilsen

Jorunn Minde
sekretær


