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Referat fra styremøte
Onsdag 07. november 2012 kl. {9.00-21.0§
Sted: Kattfjord skole
Disse er innkalt tll møte:
Anita Winther
Harald Olsen
PålNvseth Ytterqård
Jorunn Minde
Oddvar Olsen
Ønan Johansen
Lars Tore Dalsbøe
Sondre Skari
Rita Korsberg

leder
nestleder
styremedlem
sekretær
styremedlem
kasserer
vara
vara
vare

Meldt forfall

Meldt forfall

Saksliste:
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Godkienning av innkallingen og av referatet fra styremøte 04.10.2012
lnnkallino qodkient. Referat fra 04.10.2012
Trafi kkei kkerhet og utbedring lan gs Vasstra ndveien
ing er utførl, men ikke
. Anita holder kontakt med
Trafikksikkerhet og utbedring av fylkeeveg 862
Brev sendt 08.10, ikke mottatt svar. Harald har Enakket med Ole M
Johansen som bl.a. sitter itrafikksikkerhetsutvalget iTromsø kommune. Han
har lovet å se på saken.
Lars Tore oversender kooi av
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dokumenter til Harald.
Grustaket i Nordfiordbotn
Brev sendt Fylkesmannen iTroms v/Miljøvemavdelingen 16.10. Mottatt svar
om at de ikke har fått tilsendt støy- og støvmålinger, og kopi av puning
vedrørende
sendt til Veidekke lndustri 23. 10.
Raudfl ellet vindkraflyerk
Forespørselom orientering sendt til NVE og OED 23.10
Mottatt svar fra olje- og energidepartementet 25.10 som informerer om at
klagene på NVEs konsesjonsvedtak er til innledende klagebehandling hos
NVE. Mdere, sitat; " Dersom NVE ikke finner grunnlag for å gjøre endringer i
sitt vedtak, og for øvr§ finner at grunnlaget for å ta klagene til behandling er
tilstede, vil klagene og NVEs vurdering av disse oversendes departementet.
Direktoratet opplyser at den innledende klagebehandlingen vil avsluttes om
kort tid.
Når departementet mottar klageoversendelse som gjelder større
vindkraftverk vil man, etter at saken er blitt tildelt saksbehandler, gjøre en
vurdering av om det er nødvendig med befaring av planområdet som ledd i
klagebehandlingen. En eventuell befaring av planområdet for Raudfell
vindkraftverk må skje på bar mark, dvs. i sommersesongen. Dersom det er
aktuelt med befaring vil klagepartene tilskrives om denne når det blir
aktuelt.' sitat slutt.
Havnen på §andneshamn
Brev sendt 08.10. Mottatt svar 01.11. fra Kystverket som viser til høring
vedr. vurdering av nødhavnlokaliteter iTroms. Viser ut fra dette at nødhavn
ikke er riktig betegnelse på problematikken i Sandneshamn, hvor det er
tilgang til oppankringsplass for fiskefartøy som efterlyses. Anita tar kontakt
med saksbehandler i Kystverket for å få nærmere orientering om hvilket
hvem som er
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Lysstolper langs FV 862 i Nordtiordbotn
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Harald purret på svar 24.10, og har snakket med Troms fylkeskommune
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§kytebane Kaffiordeidet
KUL har ingen infonnasjon om hvor saken står, utover at det i media har
uttalelser. oo at flere har bedt om mer tid oo bedre
Styrekurs for lag og foreninger
Kurs vil bli avholdt. Anita administrerer dette og sender ut nærmere
ion om tid oq sted tilde som har meldt sin interesse.
Fibernett Harald har bedt om
for vårt område
Henvendelser til Tromsø kommuns
'Frustrasjonsbrev" sendt til ordfører/varaordfører 23.10. Awenter eventuelle
svar.
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Fellesmøte utviklingslagene
Avholdes lørdag 24. og søndag 25. november på Malangen Brygge.
Anita sender ut nærmere informasjon og frist for påmelding når program
Eventuelt
lnfosaker;
Vedr. infosak 29. august Kul har mottatt brev med orientering fra Gnr/Bnr
172135 som tilsvar på tidligere brev fra Gnr/Bnr 172124 vedrørende innsig av
avløpsvæske/kloakk.

Vasstrandveien 1053
KUL har mottatt kopi av brev fra Byutvikling, $orn viser til at tiltakshaver i
brev av 10.10.2012 har meddelt at saken (søknad om dispensasjon)
trekkes. Bygging er igangsatt, og tiltakshaver har innrettet seg etter
gjeldende plan.

Valg AU
Ashild Strømmesen er på valg. Foreslås gjenvalgt for vårt område.
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Hundehold Katttiord
KUL har fått innmeldt sak om at et støne hundehold på §andneshamn
(ukjent antall hunder, estimert til ca 20-30) skaper stor sjenanse for naboer.
Det gjelder støy og hundeskitt, itillegg til at hundene tidvis går løse og
skaper frykt for angrep på barn eller andre. Anita kontakter Mattilsynet og
Politiet for å få informasjon orn hvilke regler som gjelder for bl.a. båndtvang,
avstand til bebyggelse, krav til hundegård osv., og hvem som håndhever
disse.
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Minnebautaen på Lauklinesøya
KUL har mottatt forslag om å flytte minnebautaen fra Lauklinesøya til Elvøra
ved Sandneshamn. Dagens styre vet at det tidligere har vært foreslått
flytting av bautaen, men i mangel av kunnskap om saken, besluttes det at
Oddvar kontakter Hjørdis og Anita kontakter Hildur for å få informasjon,
historikk og synspunkter på denne saken. Ved eventuell videre saksgang
kontaktes bl,a.

Referent

Jorunn Minde
sekretær

