
 
Referat fra styremøte 28.06.2018 
Kl 19:30 hos Anita, Vasstrandvegen 497 
 
Følgende var tilstede: 
 
Anita Winther Leder  
Siv Hege Johansen Nestleder  
Linn Hustad Sekretær  
Astor Hansen Kasserer meldt forfall 
Steffen Hansen Styremedlem ikke tilstede 
Tore Albrigtsen Styremedlem meldt forfall 
Øistein Karlsen Vara  
Hanna Nilsen Vara  

Vegard Andersen Vara meldt forfall 

 
SAKSLISTE: 
 
Sak 12/18 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 31.05 

● Referat og innkalling godkjent 
 
TO DO 

● LINN: Husk å legg ut referatene på nettsiden. 
 

Sak 03/18 Møteplan 2018 
● Vi bestemmer neste 2 møter 

○ Tirsdag 21. august (muligens hos Linn) 
○ Tirsdag 18. september 

 
Sak 06/18 Info fra Hovedstyret 

● Kjapp orientering om saker man jobber med. 
● Blant annet “Kystverkets handlingsplan” 

 
Sak 08/10 Grustaket i Nordfjordbotn 

● Ikke noe nytt siden sist 
 

Sak 11/10 Kvitfjell og Raudfjell Vindkraftverk 
● Utbygger har satt av midler og ønsker å bidra til/med noe positivt for 

bygda. 
● Noen tanker om styret har om bidrag til bygda er ny/utvidet 

parkeringsplass ved skolen. Rasteplasser. Strøm til elbillader.  
● Forslag om å be utbygger formulere seg til bygda “offisielt” via et skriv som 

oppfordrer alle til å komme med forslag/ønsker til hvilke varige tiltak de kan 
bidra med. Rett og slett for å konkretisere og unngå uklarheter eller 
misforståelser - og dermed få fram gode realistiske tiltak.  

● Alternativt om utbygger møter KUL slik at vi kan videreformidle på ryddig 
vis. 

● Astor har vært i kontakt med Klepstad ang nytt infomøte i bygda, ser ut til å 
bli i starten av juli. 

 
TO DO 

 



 
● LINN: Vi oppfordrer Klepsland til å holde et folkemøte neste uke. Torsdag 

ev. tirsdag deretter. 
● LINN: Høre med Klepsland angående en uttalelse for de “varige tiltakene”. 

 
Sak 36/11 Lysstolper langs FV 862 i Nordfjordbotn 

● Ikke noe nytt. Saken jobbes videre med fra høsten. 
 

Sak 31/16 Vedtak om nedsatt fartsgrense på Vasstrandvegen – overtramp av Tromsø 
kommune 

● Orientering 
● Ny dialog med kommunen. 

 
Sak 08/17 Turisme i distriktene 

● Ikke noe nytt siden sist. 
 

Sak 10/18 Vårryddeaksjon 2018 
● Sandneshamn Vel og klasse 1MUB fra Kongsbakken meldte seg til 

ryddeaksjonen med henholdsvis 1 og 3 roder. 
● Det ble gjort en formidabel ryddejobb rundt hele Kattfjorden. Strekket fra 

Tulleng og inn til Nordfjordbotn ble ikke er tatt da gjengen gikk tom for 
poser dagen før henting  

● Det betyr i praksis at det er ryddet 16 x 10 poser! Dette må da være rekord. 
● Remiks hentet all søpla som avtalt. 
● Kommunen jobber med overføring av avtalte beløp. 

 
TO DO  

● LINN: Send kontonummer til Sandneshamn Vel og Klassen på Kongsbakken 
til Astor for utbetaling. 

 
 Eventuelt 

● Etterlysning av tiltak ihht vedtak i forsøplingssaken fra 2015 (Vegard) 
 
 

E-post til utviklingslaget siden forrige møte 
 

● 04.06 - Stephan Klepsland: Kvit-/Raudfjell vindkraftverk 
● 06.06 - Hovedstyret: TIPS: Nordnorsk fagmesse for scenetekniske løsninger i Tromsø neste 

uke 
● 09.06 - Leikny Bakke Lie: Endret plassering og kontaktperson av satellitt-telefon Kattfjord 
● 12.06 - NVE: GODKJENNINGSVEDTAK - Godkjenning av MTA- og detaljplan for adkomstveien 

til Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk, Tromsø kommune. NVEs referanse: 201505233-145 
● 15.06 - Lerøy Aurora: Varsling av interessenter ifm ASC Salmon Standard revisjon på Lerøy 

Aurora AS oppdrettslokaliteter 
● 18.06 - Tromsø kommune: Vårryddeaksjonen 2018 utviklingslagene - utbetalingsbilag til 

utfylling 
● 21.06 - Tromsø kommune: Høring kommunedelplan for idrett og friluftsliv 

 
 
 
 
Møtet hevet 20.50 

 



 
Linn Hustad, sekretær 

 


