Kattfjord Utviklingslag
Referat fra styremøte
Torsdag 2.mai 2013 kl. 19.00-21.30
Sted: Kattfjord skole

Disse er innkalt til møte:
Anita Winther
leder
Harald Olsen
styremedlem
Pål Nyseth Yttergård styremedlem
Madalena Baltazar
styremedlem
Oddvar Olsen
styremedlem
Ørjan Johansen
styremedlem
Hermod Olsen
vara
Sondre Skari
vara
Rita Korsberg
vara

forfall

Saksliste:
Sak
07/13

Godkjenning av innkallingen og referat fra forrige styremøte
Innkallingen og referatet fra forrige styremøte ble godkjent.

Sak
04/13

Lokalt varslingssystem
Pål Yttergård skal ta kontakt med Brannvesenet og høre om erfaringer
ved gass sirener i bygder.

Sak
05/13

Politisk møte i bygda – innkommet forslag
Anita Winther har skrevet til alle gruppeledere og ba om et møte i uke
35. Vi har allerede fått 2 positive svar.
Styremedlemmene skal tenke gjennom tema som skal tas til debatt
med politikere. Temaet skal diskuteres i neste møte.

Sak
06/13

Informasjon ut til bygdene
Madalena Baltazar skal ta kontakt med Hjalmar Westgård for
fotografering styret og valgkomiteen. Bildet skal brukes i en
informasjonsbrosjyre til bygdefolket.
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Sak
08/13

Pøbelfadder
Styret ble enig i å svare til Pøbelfadder med en invitasjon til en fjelltur
hvor ungdommene kan oppleve naturen i vårt nærområde, i stedet for
å støtte med et pengebeløp. Anita sender svar.

Sak
09/13

Oppretting av matrikkel eiendom 177/24, Vasstrand
Styret ble enig om å gå imot tomtedelingen på eiendom 177/24.
Madalena Baltazar skal skrive og sende svaret i løpet av uke 19 til
Byutvikling, Tromsø kommune.

Sak
10/13

Utlegg av bølgedemper eiendom 171/4, Sandneshamn
Styret ble enig om å svare imot bølgedemperen i Sandneshamn.
Madalena Baltazar skal skrive og sende svaret i løpet av uke 19 til
Byutvikling, Tromsø kommune. Medlemmene fra Sandneshamn
kommer med skriftlig innspill som brukes i høringsuttalelsen.

Sak
11/13

Stenging av Vasstrandvegen
Anita Winther skal delta på et evalueringsmøte med Tromsø
Kommune i 03.06.2013.
Vi skal også etterlyse en generell informasjon ut til bygdene som blir
berørt av veistenging. Uavhengig av hvem veieier er.

Sak
23/12

Hundehold på Sandneshamn
Utviklingslaget kan ikke gjøre noe annet om den saken enn å foreslå
for Tromsø Kommune å lage en hundeforskrift og bruke Trondheims
hundeforskrift som et godt eksempel. Pål Yttergård sjekker opp
eksisterende forskrifter som ligger på nett slik at vi kan komme med
konkrete innspill til kommunen.

Sak
36/11

Lysstolper langs FV 862 i Nordfjordbotn
Denne saken er midlertidig lagt på is.. Saken må vente til neste år
fordi Fylkeskommunen ikke har midler i år. Vi tar saken opp til høsten.

Sak
19/12

Fibernett – bredbånd
Opplysningen til innbyggere skal publiseres på Kattfjord-nytt (både
hjemmeside og Facebook). Rita Korsberg skal skrive artikkelen.

Sak
24/12

Minnebautaen på Lauklinesøya
Anita har vært i kontakt med Oddmar Nilsen for å høre hvorfor de la
den på is forrige gang den var oppe i Utviklingslaget. Etter hans
utsagn og anbefaling, avslutter vi saken.
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Sak
12/13

FAU – støtte til 17. mai
Utviklingslaget skal støtte FAU med samme beløp som i fjor, kr 2.500,Anita sender svar og utbetaler.

Sak
13/13

Informasjon fra Vann og avløp, Tromsø Kommune
Informasjonsbrevet skal sendes til alle innbyggere per post, - uendret.
Vi sender det sammen med informasjonsbrevet fra styret ang styrets
medlemmer når det er ferdig.

Med vennlig hilsen
Madalena Baltazar
sekretær
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