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Referat fra s§remøte

Tors. 10. januar 20{3 kl. {9,00-2{.30
$ted: Katt{iord skole

Saksliste:
Sak 28112

§ak 05I'10

,te

lnnkalling godkjent. Referat fra05.fi.2012 godkjent.

Trafikksikkerhat og utbed rin g langs Vasstra ndveien
lntet nvtt.
Trafikksikkerhet og utbedring av fylkesveg 862
Endelig mottatt el konkret svar fra Troms Fylkeskommune ved
Samferdselsetaten på oppsummering fra møte 18.10.2010 mellom KUL og
Fylkets samferdselsetat. Oppsummeringen som ble laget av Kai Morten og
Lars Tore og oversendt etaten i desember 2010, er en meget godt
visualisert og beskrevet oversikt over 16 fareområder, med forslag og krav
om tiltak for å bedre trafikksikkerheten på strekningen gjennom Kattfiord.
Fylkeskommunen vedlegger notat fra Statens vegvesen som imøtekommer
og lover utbedring vår/sommer 2013 på noen av punktene som gjelder
bedre skilting ved smale broer og skogrydding i uoversiktige svinger. Forclag
om fartsgrense 60 km/t gjennom Oterviktunnelen er på høring hos politiet og
kommunen, øvrige foreslåtte nedeatte fartsgrenser oppfyller ifølge
vegvesenet ikke kriteriene for skilting om lavere fartsgrense" Mindre
utskiftninger på skadet rekkverk vil bli gjort, men utskifrning er det ikke
midler til i drifts og vedlikeholdsbudsjettet.
Lars Tore gjennomgår svaret og tilbakemeldertil Samferdselsetaten.

§ak 20I{0

Grustaket i Nordtiordbotn
lntet
Raudliellet vindkraftverk
Brev sendt til OED i desember. Ellers intet
Havnenpå§andneshamn
i
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illinnebautaen på Lauklinesøya
Mangler avklarende informasjon. Anita kontakter Oddmar for å få litt
historikk

Sak 29/12

Planlegging årcmøte KUL
Arsmøte KUL fastsettes til søndag 17. februar 2013, kl 18.00 på Kattfiord
skole.
Rita legger ut informasjon om årsmøtet på Kattfiord-Nytt.
Anita skriver årsmelding. Ørlan besørger regnskapet revidert.
Dokumentene legges ut på Kattfiord-Nytt før årsmøtet
Jorunn lager info tilvalgkomiteen som oversendes lederen snarest, og
innkalling årsmøte som kopieres opp ev styremedlemmer i hver bygd og
minimum to uker før årsmøtet.
Eventuelt
Høring - petromaritim strategiplan for Tromsø kommune.
Tas kun til ettenetning.

lnfo - Kommunalplanens arealdel for Tromsø 2011-2022, nytt vedtak av
endret plan 28-11.2A12
§ak 20-12 Mottatt svar på 'frustrasionsbrev' datert 23.10,12ti1 kommunen.
Byråd for næring, kultur og idrett v/Nils K. S. Nilsen svarer i brev av
19.12.2412 bl.a. at alle henvendelser mellom utviklingslagene og kommunen
skalforegå via kontaktperson Magnus Mæland.
Anita
med Mæland om dette medfører

Referent
Jorunn Minde
sekretær

