
Kattfjord Utviklingslag 

Referat fra styremøte 
Torsdag 19.januar 2017  
kl. 19:00 
Sted: hos Anita, Vasstrandvegen 497 

 
Disse er innkalt til møte: 

Almar Nordby Leder Meldt forfall 

Tore Albrigtsen Styremedlem Meldt forfall 

Anita Winther Sekretær  

Siv Hege Johansen Nestleder Forfall 

Trond Nilsen Styremedlem Forfall 

Astor Hansen Vara  

Sondre Skari Vara  

Rita Korsberg Vara  

 
 
 
Saksliste: 

Sak 229/16 Godkjenning av innkallingen og referat fra forrige styremøte  
Innkalling godkjent. Referat fra 07.12.16. godkjent. 

Sak 08/10 Grustaket i Nordfjordbotn 
Tilbakemelding fra Tromsø kommune, - Rita svarer på denne. 
Astor utarbeider en henvendelse til Fylkesmannen, Miljøvernavdelingen. 
 

Sak 36/11 Lysstolper langs FV 862 i Nordfjordbotn 
Rita og Anita har vært i møte med Prestbakmo i fylkeskommunen. Positivt møte, 
men ingen løfter om midler. Vi fikk derimot tips om trafikksikkerhetsmidler vi kan 
søke om, og dessuten sørge for å få tiltaket inn i neste plan som gelder for 2018-
2021. Rita utarbeider søknad til sistnevnte. 
Når det gjelder søknad om midler, så må vi først sjekke om noen «lokale» har lov til 
å sette opp stolper. Sondre sjekker ut med Moe Elektro og Caverion. 

Sak 25/13 Vegtoalett på Kattfjordeidet 
I møtet med Prestbakmo i sak 36/11, nevnte vi problematikken med vegtoalettet. 
Han visste om saken og syns egentlig det var litt flaut. Imidlertid kunne han opplyse 
oss om at fylkeskommunen og kommunen har en dialog på saken, men er ikke enig 
om en løsning. 

Sak 07/16 Sikring av veien over Kattfjordeidet 
Vi har fått svar på vår henvendelse til og dette er sendt ut til styret. Almar har lagt 
dette ut på FB-siden.  

Sak 08/16 Websiden 
Anita har etablert kontakt med Rikke i Sircon Norge (webutvikler) og vi går for 
hennes forslag. Anita ber henne gå i gang og Rita har en dialog med henne ang 
innloggingsinfo. 



Kattfjord Utviklingslag 

Sak 27/16 Ny Kvaløyforbindelse 
Rita og Anita var på møtet i Kaldfjord 12.01.17. Godt oppmøte og gode 
presentasjoner/innlegg. Stort engasjement. Det skal settes sammen en 
arbeidsgruppe av utviklingslagene på Kvaløya, samt bydelsrådene.  
KUL sende Astor, Sondre og Geir Are Winther for å jobbe i denne gruppa. Geir fordi 
han kjenner prosessene og kan møte på kort varsel/dagtid. Astor og Sondre henger 
seg med når de kan. Anita melder inn våre deltakere. 

Sak 30/16 Årsmøte for driftsåret 2016 
Valgkomitéen har tatt kontakt med Anita. Vi setter årsmøtet til søndag 26.februar 
2017. Anita sender forespørsel om leie av Bygdeheimen denne dagen. Rita legger 
dette ut på Kattfjord-nytt.no. Astor utarbeider regnskap og tar dialogen med 
revisorene, samt utarbeider forslag til budsjett 2017. Anita lager utkast til 
Årsmelding og sender til styret, - siste frist for endringer her vil være 10.februar 
2017. Innkalling med saksliste, årsmelding, regnskap må legges ut i postkassene 
seinest 12.februar 2017.  

Sak 31/16 Vedtak om nedsatt fartsgrense på Vasstrandvegen – overtramp av Tromsø 
kommune 
Tromsø kommune vedtok og gjennomførte i høst, nedsettelse av fartsgrensen til 60 
km/t på hele Vasstrandvegen. Dette på bakgrunn av en henvendelse fra en som har 
fritidsbolig på Vasstrand. Kommunen har ikke sendt endringen på høring til 
utviklingslaget og har heller ikke involvert de fastboende på annen måte. Dette 
mener vi er overtramp og slett saksbehandling. Harald Olsen har bedt om innsyn i 
saken og fått alle sakspapirer i saken. Han har også laget utkast til brev til 
kommunen. Anita sender brev til Tromsø kommune, basert på teksten fra Harald. 

Sak 32/16 Deltakelse på årsmøtet til Hovedstyret 
Årsmøtet skal avholdes 18. og 19.mars 2017 og frist for påmelding (bindende) er 
satt til 15.februar 2017. Anita sender ut spørsmål om dette til styret med 
tilbakemelding innen 12.februar 2017.  

 
 
 
Referent 
 
Anita Winther 
 


