
Kattfjord Utviklingslag 

Referat fra styremøte 
Mandag 21.september 2015  
kl. 19:00  
Sted: hos Anita, Vasstrandvegen 497 

 
Disse er innkalt til møte: 

Almar Nordby Leder Meldt forfall 

Tore Albrigtsen styremedlem  

Pål Nyseth Yttergård 2.nestleder Meldt forfall 

Anita Winther sekretær  

Oddvar Olsen 1.nestleder  

Trond Nilsen styremedlem Meldt forfall 

Lill Andresen Vara/kasserer  

Sondre Skari vara Forfall 

Rita Korsberg vara  

 
 
 
Saksliste: 

Sak 19/15 Godkjenning av innkallingen og referat fra forrige styremøte  
Innkalling godkjent. Referat fra 16.06.15. godkjent. 
 

Sak 05/10 Trafikksikkerhet og utbedring FV 862 
Anita informerte om sakens gang så langt. Enighet om å prøve å få til et møte med 
Statens Vegvesen. 
 

Sak 25/13 Vegtoalett på Kattfjordeidet 
Anita informerte om sakens gang så langt. Denne saken vil vi også forsøke å ta med 
på møte i sak 05/10. 
 

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. Vi tar denne saken også med oss på møte i sak 05/10. 
 

Sak 28/14 Kystsoneplan 
Planen er vedtatt i Byrådet 10.september 2015 og skal opp i Kommunestyret 
30.september 2015. Oppsummering og vurdering av høringsuttalelser sendt til 
styret. 
 

Sak 05/15 Kommuneplanens arealdel 2015-2026 
Planen ble vedtatt i Kommunestyret 26.august 2015. Se 
www.tromso.kommune.no/kommuneplanens-arealdel-2015-2026.5794520-
121714.html 
 

Sak 06/15 Møteplan styremøter 2015 
Neste møtet vil bli i oktober før leder reiser. Dato kommer vi tilbake til når vi vet 
om vi får til møte med Statens Vegvesen. Styret vil ha beskjed en uke før møtet. 
 
 

http://www.tromso.kommune.no/kommuneplanens-arealdel-2015-2026.5794520-121714.html
http://www.tromso.kommune.no/kommuneplanens-arealdel-2015-2026.5794520-121714.html
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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. Tore ser på saken. 
 

Sak 09/15 Rester etter stormen «Ole» 
Mener at er ryddet nå. Avslutter saken. 
 

Sak 18/15 Kattfjord forsøples 
Tromsø Kommune har tatt affære og vi avslutter saken. 
 

Sak 20/15 Søknad etablering kai/Flytebrygge 172/1 Sandneshamn 
Ingen innvendinger og saken tas til etterretning. 
 

Sak 21/15 Navn på vei Tussøya 
Ingen innvendinger og saken tas til etterretning. Svar sendes kommunen. 
 

Sak 22/15 Forslag om endring av vedtekter 
Innkommet forslag om å lage tilføying i vedtektene som regulerer for tildeling av 
økonomiske tilskudd. Forslaget avvist i styret og tas dermed ikke videre til 
Årsmøtet. 
 

Sak 23/15 Kommunedelplan kulturminner og kulturmiljø – varsel om oppstart 
Forslag til planprogram lagt ut til høring. Frist 30.oktober 2015. Planforslaget 
sendes styret. 
 

Eventuelt I standard-brevet vedr økonomisk støtte, presiseres det at utviklingslaget ikke 
mottar mer støtte enn til dekning av lagets årlige drift. 
 

 
 
 
Referent 
 
Anita Winther 
 


