Referat fra styremøte 28.08.2017
Kl 19:30 hos Anita, Vasstrandvegen 497
TILSTEDE PÅ MØTET:
Anita Winther
Siv Hege Johansen
Linn Hustad
Astor Hansen
Steffen Hansen
Tore Albrigtsen
Renate Moe Isaksen
Rita Korsberg
Vegard Andersen

Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Vara
Vara
Vara

meld frafall

frafall

frafall

SAKSLISTE:
Sak 17/17

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

Sak 05/10

Trafikksikkerhet og utbedring FV 862
Intet nytt. Oppdatering ved Anita kommer etter høstens styremøte i Hovedstyre.

Sak 08/10

Grustaket i Nordfjordbotn
Oppdatering i saken ved Rita og Anita.
● NB! Saken finnes i Kommunens offentlige postjournal tilknyttet
saksnummer 16/7117
● Flere instanser har kommet med høringsuttalelser til
omreguleringssøknaden. Rambøll har nå fått svar fra Fylkesmannen med
bl.a. krav om ytterligere utredninger.
● KUL har fått en svært hyggelig og imøtekommende kontaktperson i
Rambøll, Jacqueline Anne Randles.
● Vi merker oss at grustaket er i drift for tiden (Workinn).
● Styret noterer seg en mulig fare for utvikling av gass som eksempelvis
skjedde her:
“Det pekes blant annet på at det er fiskeoppdrett i fjordene rundt
gruveområdet, og at forurensing under transport, mottak eller lagring av
farlig avfall kan gå utover både fisk og menneskers helse.”
http://bit.ly/2fXrt78
TO DO
● Vi avventer Rambøll sitt neste utspill.

Sak 11/10
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Raudfjell vindkraftverk (Nå: Kvitfjell og Raudfjell Vindkraftverk)
Oppdatering i saken ved Astor, Anita og Rita
● Gjennomgang status, aktiviteter, og forberedelser til møtet førstkommende
torsdag.
● Etter møtet er det høringsfrist på søknaden om omregulering av
konsesjonen den 4.10.17

TO DO
● Linn: Oppslagsplakat om NVE-møtet sendes til Åshild på Brensholmen med
spm. om å henge opp på butikken.
● Astor: Lager en liste av kommentarer og spørsmål til NVE-møtet.
● Rita: Fortsetter å informere nøkkelpersoner om saken vår, og invitere til
torsdagens møte. Alternativt tipse de som ikke kan stille om møtet som skal
være på Rådhuset tidligere samme dag. T roms Skikrets kontaktes for å høre
om de kan bidra med hjelp/skyts relatert til et potensielt tapt ski- og
løypeanlegg. Rita kontakter også Kommuneadvokaten i Troms.
Sak 36/11

Lysstolper langs FV 862 i Nordfjordbotn (36/11)
Oppdatering i saken ved Anita.
● Vi må avklare med TK om Moe Elektro kan godkjenne et lysstolpe-anlegg.
● Hos TK må vi ha tak i Teknisk Service Team. Kan kun kontaktes mellom kl
12-14 via Kundeservice.
● Roger Ellingsen i Troms fylkeskommune har tatt tak i denne saken og vi
avventer og ser hva som skjer etter et møte hvor vår sak muligens kommer
opp i september.
TO DO
● Linn: Kontakter Teknisk Service Team i TK og avklarer om det trengs ekstra
autorisasjoner, lisenser eller sertifiseringer for å godkjenne stolper, eller om
vår lokale elektriker kan utføre dette.

Sak 25/13

Veitoalett på Kattfjordeide
Oppdatering ved Anita.
● Se sak 08/17 Turisme i distriktene
● Ingen fremdrift eller oppdateringer i denne saken siden sist.
● Hovedstyret jobber fortsatt med saken ettersom den gjelder hele Tromsø
kommune.

Sak 07/16

Sikring av veien over Kattfjordeidet
Oppdatering ved Astor.
● Det pågår et 2-årig prosjekt hvor man logger snø-aktiviteten på
Kattfjordeidet. Ingen konklusjoner foreløpig. Målerne skal stå ute et år til
før man vil bearbeide data og konkludere med noe.

Sak 08/16

Websiden
Oppdatering ved Linn/Anita.
● Tas ut av sakslisten nå. Alt er greit.
TO DO
● Linn: Sjekk om folk kan abonnere på nyhetsoppdateringer (mail)?

Sak 31/16
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Vedtak om nedsatt fartsgrense på Vasstrandvegen – overtramp av Tromsø
kommune
Oppdatering ved Anita og RIta..
● Rita og Harald Olsen har vært i møte med kommunen siden sist.
● Referat fra møtet og et dokument “I etterkant av møtet” er mottatt og
besvart.

TO DO
● Anita: Etterlyser kommunens svar på siste brev.
Sak 04/17

Møteplan
Kommende to styremøter blir
● 9. oktober
● 6. november

Sak 08/17

Turisme i distriktene
Oppdatering ved Anita.
● Utviklingslaget har mottatt invitasjon fra Tromsø kommune og Visit Tromsø
til å delta på en workshop om Reiselivsstrategien den 4. september kl
09-12. Har vi en deltager?
TO DO
● Anita stiller på vegne av KUL
● Linn: S end e-posten med invitasjon til Tore Albrigtsen og be han også bli
med.

Sak 12/17

Velkommen til Kattfjord
Oppdatering ved Linn.
● Velkomstbrev og Velkommen til verden-brev vil oppdateres denne høsten.
● Vet vi noen nye tilflyttere/nyfødte siden sist?
○ Christel med lille Ailo er nye naboer i Nordfjord
TO DO
● Linn: Få oppdatert dokumentene ASAP
● Anita: Overrekke Kattfjord-skilt og Velkomstbrev så snart dette er
oppdatert.

Sak 14/17

Snakk med ordfører
Oppdatering ved Anita.
● Møtetidspunkt fastsatt til tirsdag 5. september, kl 17-19
● Styrets øvrige rammer:
● HVOR: Grillhytta på skolen på Sjøtun
● SERVERING: Bålkaffe og noe enkelt å bite i (småkaker, kjeks el.)
● TEMA VI ER OPPTATT AV: Veistandard, Bussforbindelse, Raud- og
Kvitfjellet vindkraftverk og Grustaket i Nordfjord.
TO DO
● Linn: Oppslag på nettsiden, Facebook arrangement + plakat på
ungdomshuset på møtet torsdag
● Steffen: Ordner bålkanne, kaffe, kopper og kjeks
● Anita: Ordner kubbe til bålkaffen

Sak 15/17
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Regional Transportplan for Troms
● Styret er ikke imponert over dokumentet. Her er det lite plan og mye ren
statistikk og informasjon. Vi savner en aktivitets- og prioriteringsliste. Når
skal konkrete handlinger skje og ferdigstilles? Er det mulig at vi mangler
noen vedlegg?
● Helt konkret savner vi å vite hvor “vår” vei FV 862 ligger i en prioritert plan
for den aktuelle tidsperioden.

●

Planen er i våre øyne ufullstendig og viser ingen oversikt som vi kan gi våre
innspill til.

TO DO:
● Anita: Sender svar på høringen innen 4. september. Hovedstyret får kopi.
Sak 16/17

Kommunedelplan for vann og avløp
Anita informerer.
● Vår uttalelse er sendt inn

Sak 18/17

NY SAK: Høring Sandneshamnvegen 581
Anita informerer.
● Vår uttalelse er sendt inn

Sak 19/17

NY SAK: Anmodning om uttalelse, Sandneshamn 173/56
Anita informerer.
● Vår uttalelse er sendt inn

Sak 20/17

NY SAK: Anmodning om uttalelse, Sjøtun 174/105
Anita informerer.
TO DO:
● Anita: sender inn vår uttalelse

Sak 21/17

NY SAK: Taxi-tjenesten på Sjøtun
Astor informerer.
● Taxi-tjenesten på Sjøtun kjører sjeldent og aldri i helgene/natt, noe som
skaper frustrasjon for folk. Hva er kravene til tilgjengelighet når man har
taxiløyve?
● Vi spør Prestbakkmo ang. drosje-løyver i distriktet og krav til slike. I hvilken
grad har man rett til å velge hvilke turer man tar og ikke?
TO DO:
● Steffen: Tar saken videre
Eventuelt
● NY SAK 22/17: Administrasjonssjefens forslag til økonomiplan 2018-2020
om å legge ned barnehager med under 10 barn. Kattfjord samarbeider med
Tromvik i denne saken. Vi avtaler en prat med Tromvik og tenker høyt
sammen.
- Anita og Renate tar denne saken videre.
● NY SAK 23/17: Bistå Lerøy Aurora med årlig “informasjons- og dialogmøte”
i nærområdet.
Vi har booket Bygdeheimen den 13. september kl 19.00. Når det nærmer
seg vil de sende et oppslag/plakat vi kan spre via nettside/facebook og ev.
på butikk el.
- Linn: Henter nøkkel før møtet
- Anita: ordner med kaffe og noe å bite i
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E-post til utviklingslaget siden forrige møte
●
●
●

●

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

29. juni - Fra Tromsø kommune: Bekreftelse på mottak av “Merknader til planarbeid omregulering av Kattfjord grustak”
30. juni - Fra Fylkesmannen i Troms: Bekreftelse på mottak av “Merknader til planarbeid omregulering av Kattfjord grustak”
3. juli - Fra Altinn: En ny melding til Kattfjord Utviklingslag (org.nr 995 345 625) fra
Direktoratet for mineralforvaltning er tilgjengelig på https://www.altinn.no med tittelen
«Vedr. 11-00476-11 - Foreløpig svar - Grustaket i Kattfjord, gnr 175/29 i Tromsø kommune Spørsmål om skifte av eier/videre drift av grustaket/området ønskes omregulert til annet
formål».
5. juli - Fra Altinn: En ny melding til Kattfjord utviklingslag (org.nr 995 345 625) fra Tromsø
kommune er tilgjengelig på https://www.altinn.no med tittelen «SANDNESHAMNVEGEN
581, 171/23 - HØRING. OPPFØRING AV ANNEKS».
5. juli - Fra Tromsø kommune VIA Hovedstyret: Resterende midler på 300.000,- tilgjengelig
for “Miljømillionen”.
6. juli - Fra Altinn: En ny melding til Kattfjord utviklingslag (org.nr 995 345 625) fra Tromsø
kommune er tilgjengelig på https://www.altinn.no med tittelen «SANDNESHAMN, 173/56 ANMODNING OM UTTALELSE».
9. juli - Fra LDNV-GL ang. Lerøy Aurora sin sertifisering.
12. juli - Fra Hana Kekic: Tips om brev fra Fylkesmannen til Rambøll
14. juli - Fra Tromsø kommune: Referat etter møtet om nedsatt fartsgrense på
Vasstrandveien. Også et vedlegg “I etterkant av møtet”.
17. juli - Fra Tromsø kommune: Bekreftelse på mottak av “Tilbakemelding til kommunen
etter møtet om nedsatt hastighet på Vasstrandvegen.”
21. juli - Fra Elin Ørjasæter: Ønsker å låne bilder fra Kattfjord-Nytt, “Kulturminnedag på
Tussøy 2012” i en bloggpost. Krediterer KUL.
1. august > 10. august: Fra Tromsø kommune: Avklaringer rundt dato for møte med
ordføreren.
2. august - Fra Hovedstyret: Referat fra siste styremøte.
3. august - Fra iTromsø: Tips/lenke til kommunens økonomiplan 2018-2021 hvor
Administrasjonssjefen foreslår å legge ned bl.a. Kattfjord barnehage.
4. august > 20. august - Fra Lerøy Aurora som vi samarbeide med KUL om å arrangere
Folkemøtet i anledning sertifiseringen deres.
10. august - Fra Tromsø kommune: Bekreftelse på mottak av “Svar høring Byutvikling”.
15. august - Fra Tromsø kommune VIA Hovedstyret: Kommunen og Visit Tromsø inviterer til
workshop om kommunen Reiselivsstrategi den 4. sep. 09-12.
15. august - Fra Vikran utviklingslag VIA Hovedstyret: Anmodning om å delta i
opprop/underskriftskampanje for å få kommunen til å regulere sin egen tomt på Vikran til
sykehjem.

Møtet hevet kl 22.00
Linn Hustad, sekretær
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