
Kattfjord Utviklingslag 

Referat fra styremøte 
Mandag 16.juni 2015  
kl. 19:00  
Sted: hos Almar i Sjøtunvegen 306 

 
Disse er innkalt til møte: 

Almar Nordby Leder  

Tore Albrigtsen styremedlem  

Pål Nyseth Yttergård 2.nestleder  

Anita Winther sekretær  

Oddvar Olsen 1.nestleder  

Trond Nilsen styremedlem  

Lill Andresen Vara/kasserer Forfall 

Sondre Skari vara  

Rita Korsberg vara Meldt forfall 

 
 
 
Saksliste: 

Sak 14/15 Godkjenning av innkallingen og referat fra forrige styremøte  
Innkalling godkjent. Referat fra 4.05.15. godkjent. 
 

Sak 06/15 Møteplan styremøter 2015 
Sommerferie nå, og vi planlegger neste møte i midten av august. Styret vil ha 
beskjed en uke før møtet. 
 

Sak 28/14 Kystsoneplan 
Ingen endring i saken 
 

Sak 36/11 Lysstolper langs FV 862 i Nordfjordbotn 
Rita har meldt dette inn i Transportnett Tromsø og vi følger med at den kommer 
inn her. 
 

Sak 08/15 Skredkart fra NGI inn i kommunens kartdatabase 
Almar har etablert kontakt med Espen Larsen i Tromsø Kommune. Ikke fått svar, 
men følger opp ved å purre jevnlig. 
 

Sak 05/10 Trafikksikkerhet og utbedring FV 862 
Anita informerte om sakens gang, og skal sette opp en status til neste styremøte 
 

Sak 25/13 Vegtoalett på Kattfjordeidet 
Anita informerte om sakens gang, og skal sette opp en status til neste styremøte 
 

Sak 09/15 Rester etter stormen «Ole» 
Wim Weber har vært på befaring på området. Opprydding er på gang. Vi avventer 
saken. 
 
 
 



Kattfjord Utviklingslag 

Sak 12/15 Søppelaksjon  
Det har ikke vært delt ut postkasselapper på Sjøtun. Aksjonen avsluttes 17.juni. Vi 
følger opp at alt søppel blir hentet fra depotene. 
 

Sak 15/15 Søknad om pengestøtte til beplantning i bed ved skolen 
Søknaden avslås, da det ikke er budsjetterte midler til gaver. Se eventuelt. 
 

Sak 16/15 
 

Søknad om pengestøtte til Havtun Bo-og Servicesenter 
Søknaden avslås, da det ikke er budsjetterte midler til gaver. Se eventuelt. 
 

Sak 17/15 Søknad om pengestøtte Sjøtun Brygge 
Søknaden avslås, da det ikke er budsjetterte midler til gaver. Se eventuelt. 
 

Sak 11/10 Raudfjellet 
Utviklingslaget har mottatt beskjed fra OED vedr klagebehandlingen vedr 
Raudfjellet. Konsesjon er gitt, da departementet finner fordelene tyngre enn 
ulempene. 
Utviklingslaget følger opp saken mht oppfyllelse av vilkår i konsesjonen. 
Utviklingslaget har også fått en henvendelse fra MOT-VI-RA som ber oss å følge opp 
saken.  
 

Sak 18/15 Kattfjord forsøples 
Styrets medlemmer har registrert flere kommentarer vedr alt skrotet som finnes 
langs veien i Kattfjord. Helt fra Kattfjordeidet og gjennom hele fjorden. Vil vi ha det 
slik? Kan vi godta at en «gjennomfartsbygd» som Kattfjord skal framstå som 
forsøplet? 
Utviklingslaget sender en henvendelse til Wim Weber, der vi dokumenterer med 
bilder hvordan fjorden vår ser ut. Kan de gjøre noe? Frist for innsending av bilder 
1.juli. 
 

 Eventuelt 
Utviklingslaget for stadig forespørsler vedr pengestøtte til forskjellige saker. Dette 
har vi ikke mulighet til å imøtekomme, da det ikke er avsatt midler i budsjettet til 
slike formål. Vi vil derfor utarbeide et felles brev til bruk for tilbakemelding i slike 
saker. I brevet vil vi forklare hvorfor avslag, men også oppfordre til å fremme 
søknaden på neste Årsmøte, der budsjettet vedtas. 
 

  

  

 
 
 
Referent 
 
Anita Winther 
 


