Referat til styremøte 19.04.2017
Kl 19:00 hos Anita, Vasstrandvegen 497
TILSTEDE:
Anita Winther
Siv Hege Johansen
Linn Hustad
Astor Hansen
Steffen Hansen
Tore Albrigtsen
Renate Moe Johansen
Rita Korsberg
Vegard Andersen

Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Vara
Vara
Vara

meldt avbud
meldt avbud

SAKSLISTE:
Sak 06/17

Godkjenning av innkallingen og referat fra forrige styremøte
Innkalling og møtereferat godkjent

Sak 07/17

Årlig søppelaksjon - fjæra, nærmiljø. Dugnad, ingen midler involvert.
Rydding av fjæra og nærmiljø. Dugnad, ingen midler involvert. Påmeldingsfrist 20.
mai. Infoskriv deles ut til alle bygdas beboere. Styret fordeler jobben med å skrive
ut lapper og putte i postkassene når den tid kommer. Styret informeres om at det
er OK å skrive regning/reiseregning på utlegg om noen ønsker dette.
TO DO
Linn: Klargjør infoskriv til neste møte
Astor: Henter sekker og hansker hos Remiks
Astor: Søker om midler til (alternativ) søppelrydding fra kommunen (Wim Weber).
HUSK KOPI til postmottak@tromsokommune.no

Sak 11/10

Sak 08/10

Raudfjell vindkraftverk
Oppdatering i saken ved Astor.
NVE og NM skal ha et folkemøte. Viktig at hele bygda stiller på et slikt møte og viser
et tydelig Nei til ønsket om å bruke Kattfjord som adkomst for vindkraftverket.
TO DO
Astor: Lager en sak på kattfjord-nytt.no og Facebook for å forberede bygdas
beboere på hva som kommer.
.
Grustaket i Nordfjordbotn
Oppdatering i saken ved Anita på vegne av Rita.
Kommunen har sendt brev til Rambøll angående “Oppstart av planarbeid /
Etablering av deponi”, og styret har lest kopi av brevet. Vi er positive til kommunens
innstillinger og krav til Rambøll.
Rambøll har nå kontaktet KUL om å holde et folkemøte angående planarbeidet og
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Rita vil ta den videre kontakten med både dem og Nordre Kattfjord grunneierlag, og
også avtale tidspunkt for folkemøtet i Kattfjord.
TO DO
Anita: Avtaler med Rita rundt den videre kontakten med Rambøll og Nordre
Kattfjord grunneierlag.
Sak 05/10

Trafikksikkerhet og utbedring FV 862
Oppdatering i saken ved Anita. Lite nytt her, men vi har fått oversendt fra
hovedstyret en “gammel” rapport om forholdene i distriktet her (fra 2004). Mye av
det som er beskrevet i rapporten gjelder fortsatt, og vil kunne brukes opp mot
kommunen og fylket for videre forbedringer av veinett og trafikksikkerhet.
TO DO
Renate og Steffen: Anita sender ut rapporten på mail og dere tilfører punkter som
ev. mangler og kommentarer dere har. Innspill returneres til Anita, som så sender
dette inn til Hovedstyre før 1. mai.

Sak 36/11

Lysstolper langs FV 862 i Nordfjordbotn (36/11)
Oppdatering i saken ved Anita.
TO DO
Anita: Ta kontakt med Sondre Skari som skulle sjekke med Stein Moe og Caverion
ang. autorisasjon til å sette opp lysstolper - gjerne på dugnad.

Sak 27/16

Ny Kvaløyforbindelse (31/16)
Oppdatering i saken ved Anita. Saken skal opp i kommunestyret i disse dager. Det
forventes at vedtaket om ei ny bru ved siden av den andre gjøres ikke vil bli gjort
om. Men man forventer heller ikke oppstart de nærmeste 10 år.
TO DO
Passe på hvem vi stemmer på ved neste valg ;-)

Sak 25/13

Veitoalett på Kattfjordeide
Oppdatering i saken ved Anita.
Vi lar saken leve videre - for å få et ordentlig veitoalett på sikt.
TO DO
Se sak 8/17

Sak 31/16

Vedtak om nedsatt fartsgrense på Vasstrandvegen – overtramp av Tromsø
kommune
Oppdatering i saken ved Anita. Kommunen har svart på vår “Klage på
saksbehandling” og sier (slik vi tolker det) at vi ikke har noe vi skal ha sagt (har ikke
klageadgang) ved skiltvedtak, ettersom det gjelder økt trafikksikkerhet og ikke det
motsatte.
Vi avslutter saken for styrets del men lar Harald Olsen få en titt på brevet og lar han
ta saken videre til media om han ønsker.
TO DO
Anita: sender brevet videre til Harald Olsen
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Sak 08/16

Websiden
Oppdatering av Anita. Nettsiden lanseres torsdag 20. april etter planen.
TO DO
Linn: Følg opp at begge domener samles hos Sircon: Kattfjord-nytt.no og
Kattfjordutviklingslag.no (support@sircon.no)

Sak 04/17

Møteplan
Neste to styremøter er:
15. mai
28. juni

Sak 08/17

Turisme i distriktene
KUL har mottatt epost fra Tromsø kommune og Destinasjon Tromsø via Hovedstyret
om å melde inn ev. strakstiltak for tilrettelegging for turismen her ute i distriktet.
Styret foreslår følgende tiltak:
● Kattfjordeidet: Toaletter og søppeldunker/-kontainere på de største
utkjøringsplassene - minimum de 2 ved Kattfjordvannet.
● Avkjørsel i bakken ned mot krysset i Nordfjordbotn: Søppeldunk ved
infoskiltene.
● Nordfjordbotn: Søppeldunk og toalett ved utkjøring/strandområdet.
● Storvika mellom Sandneshamn og GIldernes: Søppeldunk ved
utkjøring/strandområde.
● Sandneshamn: Toalett og søppeldunk ved utkjøringen ved tunnelåpningen
● Utforme en informasjonsbrosjyre til turistene som leier bil om nordnorsk
kjøreatferd. For eksempel: Hvor man stopper, og ikke (utkjøring, veikant,
80-sone, svinger, bakketopper). Riktig bruk av nødblink. Riktig bruk av lys på
bilen.
TO DO
Linn: Sender våre innspill direkte på epost til hovedstyret.
Eventuelt
09/17 - Plan 142
Plan 142 vedtatt - underretningsbrev mottatt uten av vi kan se at saken har vært
ute på høring eller noe som helst de siste årene. Veldig merkelig.
TO DO
Anita: lagrer denne som sak 09/17 og så kan de som vil lese gjennom vedtaket
ettersom den nå er vedtatt.

10/17 - Innspill og skjema for prosjektplaner
Kommunens avd. for Næring, kultur og idrett har sendt varsel om oppstart revisjon av
kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2018-2021, samt skjema for melding av
prosjektplaner.

TO DO:
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Anita: Sender mailen videre til Kattfjord Sportsklubb for å se om de er interesserte i
å melde inn noe.

Møtet avsluttet kl 21
Linn Hustad
sekretær
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