Referat styremøte 4.12.2017
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 avbud
meldt avbud
ikke tilstede

SAKSLISTE:
Sak 31/17

Godkjenning av innkallingen og referat fra forrige styremøte (november)
● Begge godkjent

Sak 08/10

Grustaket i Nordfjordbotn
Oppdatering ved Anita og Rita.
● Ikke noe nytt i saken siden sist

Sak 11/10

Kvitfjell og Raudfjell Vindkraftverk
Oppdatering i saken ved Anita og Rita.
● Anita og Rita har siden forrige styremøte hatt et møte med Statens
vegvesen sammen med representanter fra Tromsø kommune og
Fylkesmannen. Våre bekymringer ble hørt og anerkjent, og vi har fått 2
ekstra gode ambassadører for vår sak i Jarle Heitmann og Roy Fossum.
● Statens vegvesen (SV) har også direkte kontakt/møter med tiltakshaver og
transportør, samt vil ha videre dialog med disse framover. SV uttrykker
bekymring for tilstanden på fylkesvegen og de generelle trafikale
utfordringer som gjelder for alle trafikantgrupper som ferdes på
strekningen mellom Nordfjordbotn og Sjøtun, og vil gjøre en grundig
kartlegging av tilstanden på fylkesvegen. Spesielt i teleløsningsperioden vil
man befare og ha et forsterket tilsyn med vegen. SV vil også gjennomføre
såkalte bæreevnemålinger i teleløsningsperioden. Før ev. store
spesialtransporter starter, vil man i samarbeid med politiet diskutere og
avklare eventuelle andre nødvendige tiltak på strekningen og forholdet til
ledsagertjenesten.
● Vi har sendt informasjon om våre bekymringer og vår fortvilelse ang.
endring i adkomstvei, til Tromsbenken på Stortinget, og vi har bedt om
hjelp. Vi har fått respons fra Sandra Borch, foreløpig ingen andre. VI skal
etterlyse svar.
● RIta har forfattet et leserinnlegg til media på vegne av Kattfjord
utviklingslag. Innlegget er i all hovedsak svar på siste dagers skriverier og
artikkelen i Nordlys hvor tiltakshaver forteller hvilket fantastisk
vindkraftverk vi skal få. Innlegget skal korrigere fokuset tilbake til problemet
- som jo er endring av veien, ikke selve vindmøllene.

TO DO
● Rita purrer på mottakerne på Tromsbenken
● Anita deler leserinnlegget med media
Sak 36/11

Lysstolper langs FV 862 i Nordfjordbotn
Oppdatering i saken ved Anita/Linn.
● Moe Elektro kan godkjenne et ev. lysstolpe-anlegg bekrefter Troms Kraft
TO DO
● Anita: Minne Roger Ellingsen på fylket om å få svar på hvordan vi skal søke
midler/tillatelse til å få opp lysstolper i Nordfjordbotn.

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.
● ikke noe nytt i saken siden sist

Sak 04/17

Møteplan
Kommende to styremøter blir
● 22. januar (siste før årsmøtet)
● Årsmøte 25. februar
(vi tar et kjapt styremøte 30 min før årsmøtet)
TO DO
● Linn: Bestiller Bygdeheimen til årsmøtet

Sak 08/17

Turisme i distriktene
Oppdatering ved Anita.
● ikke noe nytt i saken siden sist

Sak 21/17

Taxi-tjenesten på Sjøtun
Oppdatering ved Anita.
● Steffen har kontaktet Fylkesmannen på generell basis ang. problematikken,
og fått svar fra Marianne Nilsen (SAMF økonomi og forvaltning). Hun
bekrefter at en løyvehaver/sjåfør på vakt er pliktig til å være tilgjengelig til
enhver tid samt å ta enhver tur man får bestilling på. Brudd på
kjøre/driveplikten anses som meget alvorlig og kan føre til at løyvet blir
tilbakekalt, jf. yrkestransportlova § 29.
● Marianne sier videre at skal man klage ønsker man i utgangspunktet at det
fremkommer mest mulig detaljer av klagen slik at det er mulig å etterprøve
riktigheten av klagen i ettertid hvis det skulle være nødvendig. Med dette
menes for eksempel dato og klokkeslett for når en tur har vært nektet å
kjørt, eller når løyvehaver ikke har svart på telefon eller lignende.
● Linn har kontaktet løyvehaver i Kattfjord for å få begge sider av saken
belyst, men har ikke fått en tilbakemelding pr. 4.12.
● Vi konkluderer med at enhver som ønsker å klage, kan kontakte
utviklingslaget og få kontaktinformasjon til riktige vedkommende å sende
sin klage til.

Sak 32/17

Årsmøte 2017
● Planlegging av årsmøtet er i gang.
● Dato er 25. februar 2018
● Vi har ikke fått respons fra valgkomiteen siden vi sendte ut papirene for
kommende valg, en påminnelse ble derfor sendt.
Eventuelt
●

E-post til utviklingslaget siden forrige møte
●

7.11 - Jacqueline Anne Randles, Rambøll: Deponi Kattfjord grustak
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7.11 - Kjell Vang, Statens vegvesen: ang. møteavtale
9.11 - nve: Høring av MTA og detaljplan Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk
10.11 - ikkebesvar@nve.no: Mottaksmelding klage
10.11 - Postmottak OED: Mottaksmelding klage
14/15.11 - Ellen Zahl Jonassen, Tromsø kommune: Ang. møtedeltagelser
16.11 - Roy Fossum: møte 17 nov vedr fv 862 og vindkraftutbygging
17.11 - Roy Fossum, Tromsø kommune: Vegen ved Kattfjord skole er privat
17.11 - Roy Fossum, Tromsø kommune: Notat fra møtet med SV, KUL og Tromsø kommune
19.11: Tove Jensen, NRK Troms: Lenke til artikkel om vindmøller og reindrift
19.11 - John Strandmo, iTromsø: Ber om en prat and konsesjonsendringssaken
19.11 - Per Elvestad, Fylkesmannen: Info om innsigelser til planendringen pga reindriften
20.11 - Ellen Zahl Jonassen, Tromsø kommune: Sakspapirene til kommunestyrets behandling av
kommunens klage
20.11 - nve: Beskjed om at vi ikke har rettigheten til å klage
21.11 - Leikny Bakke Lie, Tromsø kommune: Beredskapsbesøk i utviklingslag + bytte av SIMkort i
satellittelefon
21.11 - Harald Olsen: Innspill til høringssak
21.11 - Hovedstyret: Referat fra styremøte
21.11 - Tromsø kommune: Bekrefter mottak av svar på 2 høringer
23.11 - Hovedstyret: Info om utlysning fra regjeringen: Tilskudd til kvensk språk og kultur
27.11 - Stephan Klepsland: Kvitfjell/ Raudfjell - Utkast til MTA, adkomstløsninger
27.11 - Sandra Borch, Tromsbenken Stortinget: Bekrefter mottak av presentasjon av saken vår og
vår bønn om hjelp
4.12 - Kjell Vang, Statens vegvesen: Liten oppsummering av møtet med tiltakshaver.
4.12 - Hovedstyret: Oversikt meldeskjema
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Styremøtet avsluttet 21.00
Linn Hustad
sekretær

