Referat fra styremøte 28.06.2017
Kl 19:00 hos Anita, Vasstrandvegen 497
INNKALT TIL MØTET:
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 frafall
meldt frafall
meldt frafall
meldt frafall
meldt frafall

SAKSLISTE:
Sak 13/17

Godkjenning av innkallingen og referat fra forrige styremøte (april)
Innkalling og referat godkjent.

Sak 05/10

Trafikksikkerhet og utbedring FV 862
Oppdatering ved Anita kommer etter høstens styremøte i Hovedstyre.
● Se også ny sak 15/17: Regional Transportplan

Sak 08/10

Grustaket i Nordfjordbotn
Oppdatering i saken ved Rita.
● Det har vært holdt Folkemøte siden sist. Noen-og-førti av bygdas befolkning
var tilstede. Kattfjordingene var unisone på at de ikke ønsker noen form for
søppel- eller bunnaskedeponi i Nordfjord.
● Rita informerte om brev sent til Direktoratet for mineralforvaltning, ang.
eierforhold og hvem som er ansvarlig for opprydding. Brevet ble sendt pr
e-post den 21. juni. Sendes også per brevpost da Rita ikke har fått
bekreftelse på at e-posten er mottatt.
● Vi opplever uklarheter om eierforholdene i grustaket. Offentlige register
sier det eies av Toppdekke, men muntlige kilder sier det er Workinn.
Grunneierlaget ønsker å hyre en advokat for å avklare dette, og lurer på om
KUL vil bidra økonomisk. Styret har ikke avsatte midler å disponere, og vi er
også usikre på hvor viktig/avgjørende det er å avklare nøyaktig eierskap. Vi
mener advokaten må vise til hva som kan komme fram, hvilken betydning
det vil ha og hva resultatet skal bli.
Vi mener det viktigste nå er å finne ut hvilken offentlig instans som kan
stille krav til bruken av eiendommen, samt sørge for at eierne gjør det de
har forpliktet seg til - nemlig sette eiendommen tilbake i stand..
● Vi har også klargjort våre merknader til Rambøll, samt mottatt 3 innspill fra
bygdas befolkning. Alt sendes samlet til Rambøll.
TO DO:
● RITA: Sender våre merknader til Rambøll.
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Sak 11/10

Raudfjell vindkraftverk
Oppdatering i saken ved Astor.
● Det er purret på alle involverte parter og de som har svart har ingenting
nytt å melde. Astor vurderer å troppe opp på Norsk Miljøkraft sitt kontor
for å få sjefen selv i tale.
● Anita har blitt oppringt av en reporter som ville ha status i saken.
Reporteren forsøkte selv spore opp info, men kom fram til at dette var helt
umulig og var tydelig frustrert. Det kom en liten sak i etterkant på NRK
Troms om at Kattfjordingene ikke ønsker vindkrafteverk.
TO DO
● ASTOR: Fortsetter å holde aktørene “under oppsyn”

Sak 36/11

Lysstolper langs FV 862 i Nordfjordbotn (36/11)
Oppdatering i saken ved Anita.
● Ikke noe nytt siden sist. Vi skal nå snakke med Moe elektro, og så søke om
midler til stolper og det som trengs fra Fylket deretter.
TO DO
● ANITA: Spør Stein Moe om han har lov å sette opp stolper.

Sak 25/13

Veitoalett på Kattfjordeide
Oppdatering i saken ved Anita.
● Se sak 08/17 Turisme i distriktene

Sak 07/16

Sikring av veien over Kattfjordeidet
Oppdatering ved Anita/Astor.
● Ingen resultater å vise til enda. Data fra målerne på Kattfjordeide skal
samles inn må i sommer og evalueres deretter.
TO DO
● ASTOR: Send ny mail rett før neste møte så får vi en oppdatert status.

Sak 08/16

Websiden
Oppdatering ved Linn/Anita
● Det har vært en del styr med overflytting til Sircon, men det er nå ryddet
opp i og vi har fått kompensasjon i form av gratis drift over en periode.
● Domenet Kattfjordutviklingslag.no beholdes på Domeneshop, så vi slipper
gjøre om på hele arkivet vårt og den strukturen vi har bygd opp i
Googlesystemet.
● Domenet Kattfjord-nytt.no ligger med tilhørende nettside hos Sircon.

Sak 31/16

Vedtak om nedsatt fartsgrense på Vasstrandvegen – overtramp av Tromsø
kommune
Oppdatering i saken ved Anita.
● Vi er invitert til Tromsø kommune i møte førstkommende fredag. Rita og
Harald Olsen stiller..
● OBS! Det er ikke fartsgrensen i seg selv som er saken - men
saksbehandlingen.
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TO DO:
● RITA: Møter kommunen sammen med Harald
Sak 04/17

Møteplan
Kommende to styremøter:
● 28. august
● 9. oktober

Sak 07/17

Årlig søppelaksjon ferdig
Oppdatering i saken ved Anita.
● Søppel samlet i alle bygdene (godt jobbet!), og hentet etter en purring.

Sak 08/17

Turisme i distriktene
Oppdatering ved Linn
● Litt bevegelse i saken observert via skjermdump av Nordlys på mobil. Her
står det at Visit Tromsø har satt opp en Do-liste hvor man prioriterer
områder som skal oppgraders med toalettfasiliteter. Dette handler om å
tilrettelegge for den stadig økende turismen i vårt distrikt. Vi merker oss at
Brensholmen/Sommarøy står på listen men har ikke fått bekreftet om
Kattfjord også er der.
● Vi har ikke fått tilbakemelding fra Hovedstyre på purring om status i saken.

Sak 12/17

“Velkommen til Kattfjord”
- Velkomstskilt
- Velkomstbrev
- Velkommen-til-verden-brev
Gjennomgang av tilflyttere til Kattfjorden de siste årene?
● Pavel og Wiola må få skilt (like innafor gammelbarnehagen)
● Øvrige skal nå ha fått utdelt sine skilt, og brev.
TO DO
● ALLE: Følg med hva som skjer i bygdene våre, og få gitt styret ved Anita
beskjed om hvem som kjøper seg bolig i Kattfjord og hvem som får barn :-)
● LINN: Overleverer skilt til Pavel og Viola.
● LINN: Må fortsatt oppdatere velkomstbrevet og
Velkommen-til-verden-brevet.

Sak 14/17

“Snakk med ordfører”
Oppdatering ved Anita
● Anita informerer om hva som ble skissert i styremøte til Hovedstyret
● Styret  bestemmer seg for følgende ramme for møtet med ordfører:
● TIDSPUNKT: onsdag 16. august klokken 19
● HVOR: Grillhytta på skolen på Sjøtun
● SEVERING: Bålkaffe og noe enkelt å bite i (småkaker, kjeks el.)
● TIPS OM TEMA VI ER OPPTATTE AV NÅ: Veistandarden,
Bussforbindelse, Raudfjellet vindkraftverk og Grustaket i Nordfjord.
TO DO
● LINN: Svarer Ordførerens kontor, og inviterer bygdas befolkning så snart
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ordføreren bekrefter møtet.
Sak 15/17

NY SAK: Regional Transportplan for Troms
Anita informerer
● Høringsrunde på denne har frist i september, og vi ønsker at styret leser
planen og stiller forberedt til neste styremøte (august) med egne meningen
om hvilke innspill vi skal levere. Da har vi ca. en mnd på å få på plass
dokumentet innen fristen.
TO DO:
● LINN: Sender ut planen sammen med referatet
● ALLE: Sett deg inn i plandokumentet over sommeren og gjør deg opp en
mening om hva som bør gjøres i vårt distrikt. Dette er fra Henrikvika til
Sandneshamn.

Sak 16/17

NY SAK: Kommunedelplan for vann og avløp
Anita informerer.
● Vi har mottatt varsel om oppstart og offentlig ettersyn av forslag til
planprogram, og bes sende inn ev. merknader.
TO DO
● ANITA: Sender inn merknad til planprogrammet.
Eventuelt
● LINN: GI Anita tilgang til Kattfjord-nytt.

Til info

E-post til utviklingslaget siden forrige møte
● 16. mai - Vegvesenet ang. lysstolpearbeid på dugnad
● 18. mai - Sircon ang. oppdatering av Wordpress (nettsiden teknisk)
● 19. mai - Tromsø kommune ang. skredovervåkningen på Kattfjordeide
● 22. mai - NVE ang. oppdateringer rundt Raudfjell vindkraftverk og veitrase
● 24. mai - Brev fra Rambøll ang. grustaket
● 31. mai - Hovedstyre ang. Friluftlivets uke 2017
● 8. juni - Tromsø kommune via Hovedstyret ang. Planstrategi 2016-2019
● 9. juni - Hana Kekic & Jon-André Dalbakk ang. Merknader rundt massedeponiet
●
●
●
●
●
●
●

Møtet avsluttet 21.15
Linn Hustad, sekretær
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10. juni - Tromsø kommune via Hovedstyret ang. protokoll fra behandling av
minsak i Tromsø kommunestyre
12. juni - K
 yrre Berg Danielsen ang. Merknader rundt massedeponiet i grustaket
18. juni - Hovedstyret ang. post til og fra Hovedstyret
18. juni - Hovedstyret ang. Høstmøtet i oktober
19. juni - DNB ang. foskjellene på Bedrift og Privatkontoer og betaling fra disse
19. juni - Rekve & Pleym ang. status på vindkraftutbyggingen
21. juni - Remiks ang. henting av innsamlet søppel

