Kattfjord utviklingslag
innkaller til årsmøte
Bygdeheimen 25. februar 2018, kl 19.00

Velkommen!

Saksliste
Saker til behandling på årsmøtet hadde leveringsfrist 20. januar 2018. Fristen ble
meldt både på Facebook og på kattfjord-nytt.no
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Årsmelding
For beretningsåret 2017
Styret:
Leder: Anita Winther

971 51 887

awinther63@gmail.com

Nestleder: Siv Hege Johansen

482 82 416

gjennomtrekk@gmail.com

Kasserer: Astor Hansen

959 35 740

astor.hansen@hotmail.com

Sekretær: Linn Hustad

905 01 556

linnhustad@gmail.com

Styremedlem: Tore Albrigtsen

481 37 133

post@activetromso.no

Styremedlem: Steffen Hanssen

996 38 435

ste.han@frisurf.no

Varamedlem: Renate Moe Isaksen

971 40 670

renate.moe.isaksen@gmail.com

Varamedlem: Rita Korsberg

977 86 445

arkor@hotmail.no

Varamedlem: Vegard Andersen

977 22 016

veg-a@online.no

Steinar Olsen (leder)

417 62 585

Steinarolsen45@hotmail.com

Ingebjørg Rasmussen

971 61 112

sandneshamn@gmail.com

Almar Nordby

986 92 433

almarpnordby@hotmail.com

Sissel Olsen

415 19 828

sisselbakk_olsen@msn.com

Britt Hemmingsen

478 58 827

Britt.hemmingsen@gmail.com

Valgkomité:

Revisorer:

●
●
●
●

●
●
●

Vi har hatt 9 styremøter fram til årsmøtet.
Vi har hatt et samarbeidsmøte med Tromvik utviklingslag ang. barnehagene våre.
Vi har deltatt på et fellesmøte samt årsmøtet til Hovedstyret.
Vi har arrangert 3 folkemøter i Kattfjord. Om mulig søppelfylling i grustaket, Lerøy
Aurora sitt årlige informasjonsmøte og “Snakk med ordføreren” i samarbeid med
Tromsø kommune.
Vi har deltatt på folkemøtene på Sjøtun vedr. vindkraftverkene.
Vi har deltatt på workshop ang. den økte turismen i distriktene, arrangert av Visit
Tromsø
Vi har vært på 3 møter med Tromsø kommune, 1 møte med Troms
fylkeskommune og 1 møte med Statens vegvesen.
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Styret har i 2017 mottatt til behandling:
● Høringer og andre uttalelser: 12 inkludert NVE
● Andre saker: 33 nye saker på sakslisten i 2017. Det er også behandlet 9 saker
som er videreført fra tidligere år.

Arbeidslisten for 2017 har bestått av følgende saker:
●

●

●
●

●
●
●
●

●

●
●

●

●

●
●
●

Raudfjell og Kvitfjell vindkraftverk
o Mye aktivitet i 2017, spesielt andre halvdel. Møter, kommunikasjon via
telefon og e-post, medieuttalelser og -innlegg, påklaging av vedtak.
Grustaket i Nordfjorden
o Oppfølging fra planer om søppelfylling, via vanlig grustak til dagens
situasjon med brakkerigg for Risa.
Trafikksikkerhet og utbedring av RV 862
Sikring av veien over Kattfjordeidet
o Rassikring: Målerutstyr satt opp for vinteren 16/17 skal også stå over
vinteren 17/18 før man bearbeider data og konkluderer.
Lysstolper langs RV 862 i krysset Nordfjordbotn
Ny Kvaløyforbindelse
Veitoalett Kattfjordeidet
Vedtak om nedsatt hastighet på Vasstrandvegen, saksbehandlingen
o Hastighet nedsatt jevnt over hele strekningen Nordfjordbotn-Vasstrand.
Saksbehandlingen slett og veldig hastig. Utviklingslaget ikke involvert og
har påklaget saksbehandlingen.
Nettsiden
o Renovert, og flyttet til ny teknisk løsning (Wordpress). Administreres av
styret.
Årlig søppelaksjon
o Gjennomført våren 2017, og vi forventer ny aksjon våren 2018.
Turisme i distriktene
o Initiativ fra VisitTromsø og Tromsø kommune for å bedre fasilitetene for
turister ute i distriktene, og dermed også ta bedre vare på distriktene.
“Velkommen til Kattfjord” - skilt og informasjonsskriv
o Få rutine på utdeling av velkommen-skilt og infoskriv til nye beboere i
Kattfjord. Gjelder de som kjøper/bygger bolig og bosetter seg.
Snakk med ordfører
o Bygdas befolkning invitert til uformelt møte med ordfører Røymo og
hennes assistent i september. Gjennomført ved gapahuken i skolegården
med bålkaffe. Svakt oppmøte, men fin stund og god dialog.
Regional transportplan for Troms
Kommunedelplan for vann og avløp
Taxi-tjenesten på Sjøtun
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Avklaringer rundt formelle krav til taxiløyvet og løyvehavers innstilling til
disse.
Økonomiplanen 2018-2020 (forslag om nedleggelse av Kattfjord bhg)
o Uttalt oss ang. urimeligheten i dette forslaget, samt inngått samarbeid med
Tromvik UL som var i samme situasjon.
Lerøy Auroras informasjons- og dialogmøte
o Bistand og organisering av årlig infomøte.
o

●

●

De fleste sakene har vært jobbet med over tid - og jobbes fortsatt med inn i 2018.
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Revidert regnskap
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Forslag til arbeidsplan og budsjett for 2018
●
●
●
●
●
●
●
●

Videreføre arbeidet rundt adkomstveien til Raudfjell og Kvitfjell vindkraftverk
Grustaket
Årlig søppelrydding
Fartsgrensen på Vasstrandvegen
Lysstolper langs FV 862 i Nordfjordbotn
Veitoalett på Kattfjordeidet / Turisme i distriktene
Sikring av veien over Kattfjordeidet
Ny Kvaløyforbindelse

Kattfjord 10.02.2018
På vegne av styret i Kattfjord utviklingslag
Linn Hustad
Sekretær
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