Referat styremøte 6.11.2017

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

meldt frafall
ikke tilstede
ikke tilstede
ikke tilstede

SAKSLISTE:
Sak 28/17

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

Sak 05/10

Trafikksikkerhet og utbedring FV 862
Saken tas ut av sakslisten inntil videre. Tas med i årsberetningen.

Sak 08/10

Grustaket i Nordfjordbotn
Oppdatering i saken ved Anita og Rita.
● Vi har mottatt kopi av brev fra Balsfjord kommune hvor Thor og Bjørnar
Workinn AS søker konsesjon for erverv av eiendommen g/bnr. 175/29 i
Nordbotn, Kattfjord på Kvaløya. Formålet med ervervet er ifølge søknaden
produksjon av pukk og grus. Søknad datert 14.08.2017. (175/29 - Tromsø.
Søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom)
● Vi har funnet saksdokumentene hos Tromsø kommune (byplansjefen) hvor
man søker areal for nytt deponi for rene overskuddsmasser. Vi kan ikke se
hvem som har vært på høringslisten her. Grustaket i Kattfjord er et av
alternativene som presenteres. Det var tilgang på to høringsuttalelser - fra
Statens Vegvesen og fra Direktoratet for mineralforvaltning
(Foretaksområdet i Kattfjord grustak er registrert som meget viktig i grusog pukkdatabasen).

Sak 11/10

Kvitfjell og Raudfjell Vindkraftverk
Oppdatering i saken ved Anita og Rita.
● Anita og Rita har møtt Stortingsrep. Kristian Wilsgård. Han har bedt om
møte med O/E-ministeren for å fremme saken vår.
● Vi skal sende inn klage på NVE sin godkjennelse av endringen i konsesjon fra
Buvika til Kattfjord. Poengterer NMK sin egen begrunnelse fra tidligere
NVE-søknader. på hvorfor Buvika er det beste alternativet, og ikke
Kattfjord.
● Statens Vegvesen fremstår som vårt trumfkort i denne saken, ref. deres
uttalelser i høringsrunden på endringen Buvika/Kattfjord. Vi inviterer til et
møte med dem og Tromsø kommune for å koordinere.
● Etter møte vil vi kontakte Tromsbenken på Stortinget.

●

Vi frykter tiltakshaver ved ev. restriksjoner i Nordfjorden vil igjen søke om å
endre konsesjonen - da til ilandsetting på Sjøtun.

TO DO
● ANITA: Invitere til møte med Kommunen og Statens Vegvesen. Og videre
kontakte Tromsbenken.
● ANITA og RITA: Ferdigstiller klagen og sender inn før 15. november som er
klagefrist.
Sak 36/11

Lysstolper langs FV 862 i Nordfjordbotn
Oppdatering i saken ved Anita.
● Moe Elektro kan godkjenne et ev. lysstolpe-anlegg ifølge Troms Kraft
● Troms fylkeskommune behandlet en forespørsel om hvordan skrive søknad
som en søknad og gav oss avslag. Vi har klaget på saksgangen. Ikke fått noe
respons eller svar på denne klagen enda.
● Andre involverte instanser er: Statens Vegvesen og Tromsø kommune.

Sak 25/13

Veitoalett på Kattfjordeidet
Oppdatering ved Anita.
● Saken får ligge til etter Raudfjell
● Se også sak 08/17 Turisme i distriktene.

Sak 07/16

Sikring av veien over Kattfjordeidet
Saken tas ut av sakslisten inntil videre. Tas med i årsberetningen.
TO DO
- LINN: sjekk med Astor om han var i møte med de som . Videresend mailen
til Astor..

Sak 31/16

Vedtak om nedsatt fartsgrense på Vasstrandvegen – overtramp av Tromsø
kommune
Oppdatering ved Anita
● Harald Olsen er i kontakt med den nye byutviklingssjefen og har bedt om en
oppklaring i denne saken. Byutviklingssjefen setter seg nå inn i saken.
● 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.

Sak 04/17

Møteplan
Kommende to styremøter blir
● 4. desember
● 22. januar (siste før årsmøtet)
●
●
●

Årsmøte settes til 25. februar
(vi tar et kjapt styremøte 30 min før årsmøtet)
Innkalling, saksliste og sakspapirer sendes ut 2 uker før årsmøtet
Saker til årsmøtet må være styret i hende innen 20. januar.

TO DO
● LINN: Forberede sakspapirer, innkallelser og få kontroll på alle frister.

●
●

LINN: informer på nettsiden / facebook om dato for årsmøte og frist for
innsending av saker. Oppgi vår mailadresse.
LINN: Send brevet til valgkomiteen ved Steinar Olsen ( leder)

Sak 08/17

Turisme i distriktene
Oppdatering ved Anita.
● Ny liste over tiltaksområder fra Destinasjon Tromsø inkluderte ikke
Kattfjordeide. Det er bevilget penger, men vi vet ikke per nå hvem som
forvalter disse pengene.

Sak 21/17

Taxi-tjenesten på Sjøtun
Oppdatering ved Steffen.
● Søk på nett viser samme problem i Salangen. Her sjekket de med
fylkeskommunen. Svaret var at har man løyve så har man også kjøreplikt.
Hele døgnet. Løyvehaver må ordne leiesjåfør om en selv ikke klarer å holde
bilen tilgjengelig (loven er helt klar).
● Bakgrunn: Vi har mottatt henvendelser om at Taxi-tjenesten på Sjøtun
sjelden eller aldri kjører eller er tilgjengelig i helgene/på nattestid, noe som
skaper frustrasjon for folk som ønsker skyss. Vi er bedt om å finne ut hva
kravene til tilgjengelighet er når man har taxiløyve.
TO DO
● LINN: Be om tilbakemelding/uttalelse fra drosjeeier, som følge av at
innbyggere i bygda har henvendt seg og presentert gjentagende scenario
hvor det er behov men ikke mulig å bestille drosje/få tak i drosjesjåføren.
● STEFFEN: Sender en generell henvendelse til Fylkeskommunen om denne
problematikken. Få oversendt vilkårene for drosjeløyve i distriktet, utenom
en taxisentral. Hvordan er forpliktelsen ift å svare på telefon.

Sak 29/17

Detaljreguleringsplan alpinanlegg Finnheia
● Dokumenter sendt styret 12.oktober.
● KUL har ingen merknader.
TO DO
● ANITA: Sender svar om at vi ikke har noen merknader.

Sak 30/17

Høring ang. parkering og snuplass Lauklines
● Dokumenter sendt styret 2.november.
● KUL har ingen merknader.
TO DO
● ANITA: Sender svar om at vi ikke har noen merknader.
Eventuelt
● Meldeskjema aktivitet
LINN: oversende meldeskjemaet til Hovedstyret innen 15. november.
● Oppfordring til styremedlemmene:
- Gi en liten tilbakemelding når du mottar en melding hvor det bes om
svar/uttalelser/innspill. Om så bare at det er lest eller noen umiddelbare
tanker.
- Gi også skriftlig beskjed når du ikke kan stille på styremøte eller annet du

er innkalt til.
E-post til utviklingslaget siden forrige møte
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

11.10 - Sissel Jakobsen, NVE: Svar på spm ang. saksgang hos NVE
16.10 - Gunn Bodil Strømseng, Statens Vegvesen: Avklaringer ang. sak om lysstolper i
Nordfjorden
18.10 - Troms fylkeskommune via Hovedstyret: Har du en kandidat til Troms fylkeskommunes

frivillig- eller kulturpris? Utvidet frist: 20. oktober
19.10 - Hovedstyret: Meldeskjema aktivitet
20.10 - North Sailing Norway: Bruk av kai på Tussøya i vinter
23.10 - Leikny Bakke Lie, Beredskapsrådgiver Tromsø kommune: Ny beredskapsrådgiver i Tromsø
kommune + viktig info om satellitt-telefon
23.10 - Tromsø kommune bekrefter mottak av spørsmål rundt gjennomføring av godkjent
reguleringsplan for Nordfjordbotn
23.10 - Stephan Klepsland: Kvitfjell/Raudfjell, infobrev ang. transport
24.10 - Ellen Z. Jonassen, Tromsø kommune: oppdatering om anke, etter NVE gokjente
konsesjonsendringen.
24.10 - Sissel Jakobsen, NVE: MTA-plan Fase I
27.10 - Jarle Helliesen, Risa AS: Varsel om sprenging + kontramelding
27.10 - Kristian P. Wilsgård: Orienteringsmøte
28.10 - Sjøtun/Sandneshamn utmarkslag: Kopi av anmodning om utsatt iverksetting av vedtak
tilsendt NVE
30.10 - Jacqueline A. Randles: Deponi Kattfjord grustak
31.10 - Stephan Klepsland: Invitasjon til Infomøte ang. vindmølleutbyggingen

Linn Hustad
sekretær

