
Referat fra styremøte
Ons. 05. des. z$n n.
Sted: Kattfiord skole

19.00-21 .00

Disse er innkalt til møte:

Saksliste:

i Sak 04/{0 i Trafikksikkerhet og utbedring langs Vasstrandveien 
i

KUL har mottatt kopi av NVEs sammenfatning og vurdering av klager på
NVEs vedtak om konsesjon, datert 09. nov 2012til Olje- og
energidepartementet.
Saken skal nå behandles av OED, jamfør forvaltningsloven § 33.

Styret reagerer på NMKRs uttalelser om at de fleste 40-45 grunneiere med
familier er positive til vindkraftverket, og at det er 4 grunneiere som er imot
på grunn av uklare eiendomsgrenser.
Det vedtas derfor å sende et brev tilOED og be om at NMKR dokumenterer

endringer/justeringer i fellesvedtektene utover det som ble vedtatt i 2011 
i

KUL awenter derfor til etter neste fellesmøte for utviklingslagene før vi ser i

i Sak 19112 i Fibernett - bredbånd 
i

i : Avventer fremdriftsplan. Det er antydet at vårt område blir tilknyttet ca 
;

t

i gqn ivt tv i r rqvrtgrr lrq gqlrvrrg-trqrrrrr 
:

i i Saken gjelder kjetting som er til hinder for ferdsel i havnen. 
!

i : Anita er i dialog med saksbehandler i Kystverket, og er også lovet juridisk 
i

! Sak 36111 i Lysstolper langs FV 862 i Nordfjordbotn 
i: i lnfal nrllf arnranlar crrar .

i

i Sak 20r{0 i Havnen på Sandneshamn f

j Sak O3,ll2 i Oppfølging nye vedtekter
i i Fellesmøtet for utviklingslagene som ble avholdt 24.-25.11.2012 vedtok nye



i SaR23l12 i
:i

i Sak22112 Fel lesmøte utvi kl i n gslagene 24.-25.11 . I nformasjon fra møtet.
Anita og Harald møtte for KUL, og de informerte om hva som ble tatt opp på
fellesmøtet, bl.a.:
- Utviklingslagene representerer 6.500 innbyggere i distriktene rundt
Tromsø. 10 utviklingslag var representert på fellesmøtet.
- Det ble vedtatt flere resolusjoner til kommunen, med forslag til tiltak, som
sendes ut av AU (arbeidsutvalget for utviklingslagene).
- Ashild Strømmesen ble valgt tilAU som representant for utviklingslagene i

våre områder. Geir Are Winther er fortsatt Ieder i AU. AU vil heretter være
ansvarlig for fordeling av midlene til utviklingslagene.
- Arsmøtet (fellesmøte) for utviklingslagene avholdes heretter på våren.
- Vegvesenet har fått bevilget midler til planlegging av ny

Anita har vært i kontakt med politiet som opplyser at det er Lov om
hundehold som er gjeldende lowerk. Den tidligere lokale forskriften for
hundehold iTromsø kommune utgikk i2006.
Det vedtas å sende skriftlig henvendelse til politiet i de tilfeller der hundehold

; $ak24112 : Minnebautaen på Lauklinesøya

Sak27112

Neste styremøte planlegges avholdt 10. januar 2013.

Høringssaker, dispensasjon/fradeling av parseller 17411A og 174155
Høring fra Byutvikling vedrørende søknad om dispensasjon/fradeling av
parseller på eiendommene 174110 og 174155, totalt 1,4 mål..
Parsellene ligger i svingen ved skolen og de søkes fradelt for bygging av
anleggsgarasje for Norsk Miljøkraft Forskning & Utvikling AS.
Søknaden er dårlig dokumentert, og det mangler utredning iforhold til
nærhet til barneskole, trafikksikkerhet, osv.
Styret vedtar å sende svar til Byutvikling og påpeke dette, og be om at
søknaden avslås. Jorunn skriver brev.

Referent

Jorunn Minde
sekretær


