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Årsmelding 2011
Styret har tiden etter Årsmøtet 2010 avviklet
sammensetning:

styremøter og har hatt følgende

Leder:
Anita Winther
Nestleder:
Oddvar Olsen
Sekretær:
Jorunn Minde
Kasserer:
Ørjan Johansen
Styremedlem: Per Tore Uteng
Styremedlem: Steinar Olsen
Varamedlem, Sandneshamn:
Varamedlem, Nordfjord:
Varamedlem, Sjøtun:

Lars Tore Dalsbøe
Rita Korsberg
Grethe Moe

Styret har jobbet godt sammen, og alle har gjort en kjempegod jobb for Kattfjordbygda!

Årets viktigste saker har vært:
Trafikksikkerhet rundt hele fjorden Dette er en av sakene vi dro med oss fra
2010 og som vi har jobbet mye med dette året også. Det er ingen enkel sak, og vi
er fortsatt ikke der vi mener vi kan komme.
o FV 862: vi har sendt brev med flere purringer til Fylket. Pr dags dato har vi
ikke fått svar, men vi gir oss ikke. Ny asfalt sommer på en liten strekning
o Vasstrandvegen: vi har sendt brev til alle de politiske partiene vedr
økonomiske midler til denne vegen. Ingen respons. Noen mindre
utbedringer er foretatt, men langt fra nok.
Grustaket Nordfjordbotn: Vi fikk til et møte med Veidekkes Ronny Kristensen
mars. Her ble vi informert om at selv med en konsesjon, er det stor usikkerhet om
hvor vidt Veidekke starter opp drift grustaket. Det økonomiske aspektet er
høyst usikkert. Konsesjon ble gitt juli, og vi var igjen kontakt med Veidekke
november, men da hadde de enda ikke bestemt seg for hva de gjør videre.
Raudfjellet vindkraftverk: Vi har sendt brev til konsesjonsgiver vedr en del
punkter, som bl.a. drikkevann og opprydding etter brann. Det er gitt konsesjon
for nye testmøller, uten at dette har vært til høring. Dette begrunner NVE med
at det er ingen nye ulemper forhold til det som var belyst forrige runde. Vi
følger saken tett videre.
Kollektivtilbudet Kattfjord: Innspill på rutene gitt til de rette instanser. Ny
(egentlig gammel) informasjon sa oss at ungdommene våre er berettiget
transport til/fra videregående skoler, og at de som bor hjemme Kattfjord
benytter seg allerede av det. Med bakgrunn av dette, og av tidligere kartlegging
av behovet, avsluttet vi saken oktober.
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Digitalt arkiv for KUL: Denne saken er vrien for oss som ikke er så inne på
datalagring. Vi har vært innom flere aktører, som tilbyr kryptering/ikke
kryptering, søkbart/ikke søkbart osv. Det vi er enige om, er at arkivmaterialet for
begge utviklingslagene er viktig lokalhistorie som bør ivaretas. Vi er enda ikke
kommet til en løsning på dette, og har mellomtiden gått til innkjøp av en ekstern
harddisk.
Barnehagedekningen: Vi har inngått dialog med Enhetsleder ved Hillesøyskolen,
og fått informasjon om saken fra hans ståsted. Vegard Yttergård var til stede
styremøtet vi hadde oktober. Han mente at det var et politisk vedtak på
overføre barnehagen til skolen (samlokalisering), men dette har vi fått avkreftet
brev fra Tromsø Kommune. Det skal utarbeides en helhetlig plan for
barnehagesektoren Tromsø Kommune og lokaliseringen av vår barnehage vil
være denne planen. Det er gjort befaring både den eksisterende barnehagen og
på skolen. brevet fra Tromsø Kommune er vi bedt om vente til planen er
ferdig.
Mobildekning ved strømstans: Denne saken jobbet vi med 2010, og valgte da
sende saken over til AU siden dette gjelder de alle fleste utkantstrøk Tromsø
Kommune. Både AU og vi har jobber mye med saken løpet av 2011 også, og har
vel følt at ingen er villig til ta ansvaret her. Skjebnen har derimot stått på vår
side denne saken: etter langvarig strømbrudd med tilhørende manglende
mobildekning på Vestlandet vinter, er det nå snakk om pålegge leverandørene
av mobilt nettverk ha nødnett en stund etter strømbrudd. Vi følger opp saken
videre.
Flere boligtomter, økt tilflytning og markedsføring: med bakgrunn at det nå
finnes flere boligtomter rundt hele fjorden, og den noe negative omtalen
Kattfjord hadde media en periode 2011, har vi vedtatt legge saken på is inntil
videre.
Havarerte sjarker fjorden: Vi har jobba mot Tromsø Kommune, men de vil ikke
ta ansvar for «likene». Styret mottok derfor med glede melding om at sjarken som
lå på havets bunn på Sandneshamn var fjernet av eieren. Slikt liker vi! Befaring
sommer av sjarken som ligger Sørfjorden, viste at denne ikke er til fare for
annen skipsfart. Saken ble deretter avsluttet.
Havnen på Sandneshamn: Denne saken føler vi står stampe. Advokaten Norges
Fiskarlag som skulle se på saken, har så vidt vi vet, ikke sett på den enda… Vi
følger saken opp.
Søppelrydding: Den årlige ryddeaksjonen gikk sin gang, selv om Remiks var treg
til hente den innsamla søpla. Vi måtte purrer flere ganger. Vi prøvde oss også på
innsamling av jernskrap, og føler vel at her kan det være et behov for
gjentakelser. Det ble samlet inn 12,5 tonn jernskrap. Dette tiltaket var meget
innbringende for Utviklingslaget, kr 2736,- fikk vi overført på konto. Kanskje
dette er en aktivitet et annet lag kan overta?
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Andre saker:
Digital GPS-styrt turistguiding: Oppfølgingssak fra Fellesmøtet 2010.
Søknad om fra FAU vedr støtte til musikk 17.mai: Innvilget kr 2.500,Utviklingslagene fyller 25 år: Feiring på Fellesmøtet og lokal feiring februar 12.
Midler fra Lerøy Aurora: Skilaget og Sportsklubben sendte inn søknad.
Fradeling av tomter Gnr 173/Bnr 3: Positiv tilbakemelding sendt.
Høring vedr Handlingsplan for samisk språk 2013-2016: Negativt tilbakemelding.
Høring vedr Arealplan: Tilbakemelding vedr mange ting, bl.a. vedr skredfaren
og den manglende oppdateringen av kommunens kart.
Høring vedr oppføring av bolig med driftsbygning Gnr 174/Bnr 2: Positiv
tilbakemelding sendt.
Hjemmesiden: Styret har her vedtatt at Rita drifter denne forhold til KUL.
Kommunal Vann/Avløpskontroll: Gebyret har steget enormt på år. Dette må vi
bare leve med. Vi har bedt AU klage vedr Informasjonsbrevets
utsendelsestidspunkt.
Høring vedr utvidelse av kai Gnr 174/Bnr 2: Ingen merknader til kaien slik den
står dag.
Høring vedr lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg: Tas til
etterretning.
Høring vedr fritidsbebyggelse Gnr 175/Bnr 12: Positiv tilbakemelding sendt.
Refleksvester Oterviktunellen: Samferdselsetaten har tatt kontakt med KUL
vedr hjelp til sette opp kasser for refleksvester tunellen, og eventuelt etterfylle
disse. Positiv tilbakemelding sendt, men ordningen er ikke kommet gang.
Velkomstgave til nyinnflytta og nye barn bygda: KUL har bestemt seg for
videreføre dette tiltaket som de «gamle» lagene hadde. Gaver er kjøpt inn og vi er
gang med ordningen.
Datakurs for seniorer: tilbud fra Seniornett Tromsø om kursing data for
seniorer ute distriktene. Pga av manglende maskinpark kan vi ikke ha kurs her
fjorden. Vi er også usikker på behovet.
Høring vedr skytebane: Tilbakemelding ang grustaket som var et av forslagene.
Søknad om endret bruk Gnr 177/Bnr 25: Omdisponering fra boligtomt til
hyttetomt på Vasstrand. Sendt negativ tilbakemelding.
Lysstolper krysset Nordfjordbotn: Satt gang prosessen med få satt opp
veilys krysset og ned bakken mot Sjøtun. Små barn er flyttet inn huset etter
Werner Hansen og de må ha lys der.

Minner om at alle innkallinger og referat til styremøtene ligger på
www.kattfjord-nytt.no
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Forslag til arbeidsplan 2012
Utbedring og trafikksikkerhet langs FV 862
Utbedring og trafikksikkerhet langs Vasstrandvegen
Raudfjellet Vindkraftverk
Grustaket Nordfjordbotn
Havnen på Sandneshamn
Manglende mobildekning ved strømstans
Digitalt arkiv for KUL
Barnehagedekningen
Lysstolper langs FV 862 Nordfjordbotn
Årlig søppelrydding
Oppfølging nye vedtekter

Regnskap 2011 og budsjett 2012:
Revidert regnskap for 2011 og budsjettforslag for 2012 legges fram på Årsmøtet.

Nordfjord, 05.02.2012.
Anita Winther
leder
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