Referat styremøte 9.10.2017

Kl 19:30 hos Anita, Vasstrandvegen 497
Følgende var tilstede:
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

frafall
frafall
frafall

SAKSLISTE:
Sak 26/17

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

Sak 05/10

Trafikksikkerhet og utbedring FV 862
Intet nytt i saken.

Sak 08/10

Grustaket i Nordfjordbotn
Oppdatering i saken ved Anita og Rita
● Vi merker oss at grustaket er i drift for tiden (Workinn)
● Brev sendt til Tromsø kommune 27.09.17 for å få en oppklaring.
SKAL GJØRES:
● RITA: Etterlyser svar fra kommunen om ca en uke.

Sak 11/10

Raudfjell vindkraftverk (Nå: Kvitfjell og Raudfjell Vindkraftverk)
Oppdatering i saken ved Astor, Anita og Rita
● Vårt krav om konsekvensutredning ble sendt NVE 25.09.17
● Vår Høringsuttalelse er også sendt, og NVE bekreftet mottak 29. 09.17.
SKAL GJØRES:
● LINN: Dele de høringsuttalelsene vi har fått kopi av på nettsiden og
Facebook.
● RITA: Kontakter saksbehandler i NVE og ber om å få beskjed så snart de har
tatt en avgjørelse.

Sak 36/11

Lysstolper langs FV 862 i Nordfjordbotn
Oppdatering i saken ved Anita.
● Vi må fortsatt avklare med TK om Moe Elektro kan godkjenne et ev.
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 via en
enkel forespørsel fra Anita på mail. Saken er så behandlet på et møte i
fylkeskommunen hvor den er gitt avslag. Problemet her er at vi ikke har
sendt en søknad enda - vi har bedt om å få vite HVORDAN vi søker.
● Anita er også i dialog med Statens Vegvesen i saken.
SKAL GJØRES:
● LINN: Få svar fra Teknisk Service Team i TK.
● ANITA: Klager på saksgangen til fylkeskommunen.

Sak 25/13

Veitoalett på Kattfjordeidet
Oppdatering ved Anita.
● Se også sak 08/17 Turisme i distriktene
● Intet nytt direkte relatert til veitoalettet på Kattfjordeidet.

Sak 07/16

Sikring av veien over Kattfjordeidet
Ny status ikke forventet før medio 2018. Ev. oppdatering ved Astor.
● Det pågår et 2-årig prosjekt hvor man logger snø-aktiviteten på
Kattfjordeidet. Data bearbeides først medio 2018.
● Intet nytt.

Sak 31/16

Vedtak om nedsatt fartsgrense på Vasstrandvegen – overtramp av Tromsø
kommune
Oppdatering ved Anita
● Etter møtet i sommer gav vi kommunen en tilbakemelding pr e-post  den
17. juli. Denne tilbakemeldingen har vi enda ikke fått svar på.
● 18. september etterlyste vi svar.
● Fortsatt ingen svar fra kommunen.

Sak 04/17

Møteplan
Kommende to styremøter blir
● 6. november
● 4. desember
SKAL GJØRES:
LINN: Sjekk årshjulet og klargjør det som kan klargjøres for valgkomiteen og for
årsmøtet.

Sak 08/17

Turisme i distriktene
Oppdatering ved Anita.
● Anita har siden sist deltatt på workshop med reiselivsbransjen i regi av Visit
Tromsø.
● Hovedstyret jobber for å fremme forslag til kommunestyret, om å innføre
en “turistskatt”. Ev. få øremerket f.eks arbeidsgiveravgiften som
turistaktørene tilfører kommunen. Pengene skal gå til turismen, vedlikehold

Sak 12/17

+++
Velkommen til Kattfjord
Oppdatering ved Linn.
● Vi ønsker å etablere en rutine for å fange opp tilflyttere og nyfødte. Det
fungerer litt tilfeldig pr nå. Usikker på hvordan det skal løses systematisk.
● Vi starter med å lage sak på nettsiden og facebook hvor vi forteller om
“velkomstgaven” vi gir til nye innbyggere og til nyfødte, og ber folk tipse oss
når vi får nye naboer.
SKAL GJØRES:
● LINN: Lager en sak om dette til nettsiden og Facebook.

Sak 14/17

Snakk med ordfører
Oppdatering ved Anita.
● Møtet ble vellykket gjennomført 5. september ved Kattfjord skole
● Ordføreren vist stor interesse for fjorden og våre saker, og uttrykte også
motstand mot Raudfjellet vindkraftverk sin ønskede konsesjonsendring som
vil rasere Kattfjord og Sjøtun spesielt.
● Oppmøtet var greit, med 10 Kattfjordinger samt ordfører Røymo og hennes
rådgiver.
Saken avsluttet.

Sak 15/17

Regional Transportplan for Troms
KUL har sendt inn vår tilbakemelding 29.08.17.
Saken avsluttet.

Sak 21/17

Taxi-tjenesten på Sjøtun
Oppdatering ved Steffen.
● 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?
SKAL GJØRES:
ANITA: Sjekker med Steffen om han har noe nytt i denne saken.

Sak 22/17

Budsjett 2018 Økonomiplan 2018-2020
Oppdatering ved Anita og Renate
● Administrasjonssjefens forslag til økonomiplan 2018-2020 innbefattet
nedleggelse av barnehager med under 10 barn. I praksis ville dette forslaget
medføre at Kattfjord og Tromvik barnehage måtte legges ned.
● KUL valgte å innlede et solidarisk samarbeid med Tromvik UL angående
barnehagene våre. Anita og Renate har hatt et møte med Benedicte Rugås,
nestleder i Tromvik UL.
● Forslaget til økonomiplan har siden det ble presentert vært mye i media.
● Heldigvis ble det satt fram og vedtatt alternativt budsjett og økonomiplan
av samarbeidspartiene i kommunen. Barnehagene er dermed berget.

Saken avsluttes.
Sak 23/17

Lerøy Aurora sitt årlig “informasjons- og dialogmøte”
Oppdatering ved Anita.
● Dette ble avholdt på Sjøtun 13. september. KUL hjalp til med leie av lokaler
og enkel servering på møtet.
● Møtet vellykket gjennomført, men med svært få oppmøtte fra bygdene.
● Siv Hege, Anita, Linn, Rita og Anita var tilstede fra styret.
● Faktura sendt Lerøy Aurora 19.09.17. Følges opp av kasserer.
Saken avsluttet.

Sak 24/17

Høringssak: Søknad om bruksendring Sjøtunvegen 488
● KUL har sendt inn vår uttalelse
Saken avsluttet.

Sak 25/17

Høringssak: Søknad oppføring lager Lauklines
● KUL har sendt inn vår uttalelse
Saken avsluttet.

Sak 27/17

Høringssak: Søknad om etablering av vei til hyttetomt, Sjøtunvegen 58
● Vi sender ikke inn noen uttalelse i denne saken.
Saken avsluttet.
Eventuelt
● ingen saker på eventuelt i dag

E-post til utviklingslaget siden forrige møte
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

21. august - Ellen Zahl Jonassen: Snakk med ordfører
22. august - Thor Hager Thorkildsen: ang. folkemøtet på SJøtun om vindkraftverket
22. august - Hovedstyret: Åpen høring budsjett 2018-2020
23. august - Jacqueline Anne Randle: ang. Rambøll sitt engasjement for Norsk miljøkraft.
27.8 - 5.9 - en rekke tilbakemeldinger og autosvar fra det offentlige, organisasjoner og lokale
politikere etter utsendt info om folkemøtet ang. konsesjons-endringssøknaden.
28. august - Martin Venås: skredovervåkningen på Kattfjordeidet
29. august - Tromsø kommune: Mottaksbekreftelse høringsinnspill
30. august - Tromsø kommune via Hovedstyret: Invitasjon til Workshop om kommunens
reiselivsstrategi
30. august - Troms kommune via Hovedstyret: Info om Friluftslivets uke
31. august - Tromsø kommune: KUL deltagelse på åpen høring om økonomiplanen
31. august - Ellen Zahl Jonassen: Tider for høring økonomiplan
11. september - Roger Ellingsen/mailstring: Veilys Nordfjord
11. september - NVE kai Nordfjord til Raud/Kvitfjell
13. september - Tv-aksjon områdeleder.
18. september - Uttalelse Kystverket kaianlegg Sørfjord
18. september - Tore Nordøy, innspill for å kreve ny konsekvensutredning Raud/Kvitfjell

●
●

26. september - Hana, krav til konsekvensutredning Raud/Kvitfjell adkomstvei
2. oktober - Høstmøtet avlyst Hovedstyre

Møtet ble hevet 21.00
Linn Hustad
sekretær

