Kattfjord Utviklingslag
Referat fra styremøte
Onsdag 29.oktober 2014
Fra kl. 20:00 til kl. 21.30
Sted: Forsamlingshuset i Nordfjord
Disse var innkalt til møte:
Anita Winther
Tore Albrigtsen
Pål Nyseth Yttergård
Madalena Baltazar
Oddvar Olsen
Ørjan Johansen
Herlaug Moe
Sondre Skari
Rita Korsberg

Saksliste:
Sak 20/14

leder
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
vara
vara
vara

Meldt forfall
Forfall
Meldt forfall

Godkjenning av innkallingen og referat fra forrige styremøte
Innkalling og referat fra forrige møtet godkjent.

Sak 04/10

Trafikksikkerhet og utbedring langs Vasstrandvegen – info
Info om saken. Denne saken tar vi opp igjen tidlig i 2015.

Sak 11/10

Raudfjellet – har kommunen fått svar på ankesaken?
Forespørsel om resultat sendt Tromsø Kommune og OED. Styret har ikke fått svar
fra Tromsø Kommune til dagsdato. Olje- og energidepartementet svarte at saken er
fremdeles under behandling. Departementet forventer å ha saken ferdig behandlet
i løpet av vinteren.

Sak 36/11

Lysstolper langs FV 862 i Nordfjordbotn
Styret fikk informasjon fra Tromsø kommune om at Byrådet for Finans i Tromsø
kommune jobber med denne problematikken. Svaret fra byrådet for finans
avventes.

Sak 25/13

Vegtoalett på Kattfjordeidet
Saken ble behandlet på felles styremøte mellom Kattfjord Utviklingslag, Ersfjord
Utviklingslag og Brensholmen/Sommarøy Utviklingslag. Anita sender forespørsel til
Åshild om brevet ble sendt til de flere instanser. Hvis svaret er nei, skal Anita sende
brevet.

Sak 36/13

Nødstrøm til mobilsendere
Anita skal snakke med Harald Olsen, som tok ansvar med saken i forrige styre.
Styret tviler på at denne saken er fremdeles nødvendig etter at bygdene har fått
satellitt telefoner.

Sak 08/14

Møteplan styremøter – nytt styremøte
Neste møte holdes 04.12.2014, på Forsamlingshuset i Nordfjord.

Kattfjord Utviklingslag
Sak 10/14

Felles styremøte med Sommarøy/Brensholmen Utviklingslag – info
1. Anita har sendt vår forslag for referatet og brev til instanser til Åshild.
2. Madalena informerte styre om samtalen med Huseiernes Landsforbund
angående saken «Vann og Avløp». Styret vedtok og foreslå for alle
innbyggerne som har mottatt brevet fra Tromsø Kommune, og som er
medlemmer i Huseiernes Landsforbundet å ta saken opp forbundet.
a) Madalena skriver en artikkel på Kattfjord-nytt på Facebook, hvor styret
anbefaler alle som er medlemmer i Huseiernes Forbundet å bruke sine
30 minutters gratis advokatbistand for å få råd.
b) Anita snakker med Tromvik Utviklingslag og spør hva ble avgjort på
folkemøte med Vann og Avløp.
c) Anita kontakter miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen og hører
hvilken bistand de som ikke er medlemmer i Huseiernes
Landsforbundet kan bruke.

Med vennlig hilsen
Madalena Baltazar
Sekretær

