Referat til styremøte 29.08.2018
Kl 20:00 hos Linn, Sjøtunvegen 552
Anita Winther
Siv Hege Johansen
Linn Hustad
Astor Hansen
Steffen Hansen
Tore Albrigtsen
Øistein Karlsen
Hanna Nilsen
Vegard Andersen
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Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Vara
Vara
Vara

Tilstede
meldt forfall
Tilstede
meldt forfall
meldt forfall
ikke tilstede
Tilstede
meldt forfall
Tilstede

SAKSLISTE:
Sak 15/18

Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 28.06
● Referat og innkalling godkjent
TO DO
● Linn: Enkelte har opplevd litt problemer med å få tilgang til innkalling i
Google disk-systemet. Vi sender ut innkalling og referat med fysisk vedlegg
fra nå.

Sak 03/18

Møteplan 2018
● Vi bestemmer neste 2 møter
○ Tirsdag 18. september
○ Tirsdag 23. oktober

Sak 06/18

Info fra Hovedstyret
● Orientering fra Anita

Sak 11/10

Kvitfjell og Raudfjell Vindkraftverk
● Infomøte holdt 10. juli.
● Ble formidlet at det er ønskelig med jevnlig informasjon fra utbygger.
● Asfaltering i Sørfjorddalen, utbedring av veien opp dalen, samt utbygging av
kaia i Nordfjordbotn foregår nå.

Sak 36/11

Lysstolper langs FV 862 i Nordfjordbotn
● Avventer svar på henvendelse til Tromsø kommune ang. en reguleringsplan
for Nordfjordbotn.
● Det er bred støtte fra det offentlige om at det ville være bra med gatelys i
krysset, men fortsatt ingen etat som vil ta ansvaret og hjelpe oss få
gjennomført prosjektet.
● Kunne dette være et prosjekt VIndkraftutbyggerne kan hjelpe bygda med?
TO DO
● Linn: send mail til Peter Petersen i Siemens med kopi til Klepsland og
forklarer saken og ber om hjelp med veilys i Nordfjordkrysset.

Sak 7/16

Sak 31/16

Sak 08/17
Sak 13/18

Sikring av veien Kattfjordeidet
● Rapport fra skredovervåkningen 2017/2018 er mottatt pr epost.
● Det har vært for lite aktivitet og for dårlig dekning til at man konkluderer
med nytteverdi av slikt utstyr.
● Sist sesong ble det gjort en enkel registrering av aktivitet.
● Utstyret skal flyttes til Lavangsdalen hvor man håper å få testet det “mye
mer”, for deretter å kunne konkludere med en nytteverdi.
Vedtak om nedsatt fartsgrense på Vasstrandvegen – overtramp av Tromsø
kommune
● Kommunen har fått beskjed om at det er satt opp fartsskilt på lyktestolper som jo er privat eie. Man avventer svar/tiltak.
● Antagelig kommer vi ikke noe lenger ift. klagen på saksbehandlingen.
Turisme i distriktene
● Ingenting nytt her
Sjøtunvegen eiendom 174/102 – Høring – Oppføring av fritidsbolig
● Høring besvart uten merknader.

Sak 14/18

Sandhaugen vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens areal og
delingssamtykke
● Høring besvart med følgende merknad:
○ Vi ser av søknadens side 4 punkt C at det er nytteløst å komme med
innsigelser. Kattfjord utviklingslag har derfor ingen merknader til
søknaden.
Eventuelt
● Etterlysning av tiltak ihht vedtak i forsøplingssaken fra 2015 (Vegard).
○ TO DO: Vi legger denne bort inntil videre.
● Leikny Bakke Lie, beredskapsrådgiver i Tromsø kommune stiller gjerne på et
av våre møter om vi setter beredskap på agendaen.
○ TO DO: Linn sender henne de neste to møtedatoene våre og hører
om Leikny vil/kan stille på en av de.
E-post til utviklingslaget siden forrige møte
● 27. juni - Mette Mohåg: Fartsgrense Vasstrandvn. saksbehandling
● 4.-10. juli - Klepsland: Infomøte på Sjøtun
● 11. juli - Hovedstyret: Tilskuddsmidler for bedre vannkvalitet
● 11. juli - Tromsø kommune: Høring, byggesak
● 12. juli - Regine Møkleby: Fartsgrense Vasstrandvn. saksbehandling
● 17. juli - Martin Venås: Oppsummering skredovervåking Kattfjordeidet sesong 2017/2018
● 24. juli - Hovedstyret: Areal- og ressursbruk i kystsonen: Spørreundersøkelsen om
medvirkning i kystsoneplanlegging
● 24. juli - Hovedstyret: Jobbe med frivillighet i Troms
● 25. juli - Hovedstyret: Om Miljømillionen - Tromsø kommune
● 2. august - Hovedstyret: Referat styremøte juni
● 2. august - Tromsø kommune: Høring Sandhaugen vindkraftverk
● 3. august - GunnBodil Strømseng, Tromsø kommune: Fylkesvegen / Veglys
● 19. august - Hovedstyret: Åpen høring - Handlings- og økonomiplan 2019-2022
● 20. august - Hovedstyret: Høst er søknadstid

Møtet hevet kl 21.30,
Linn Hustad, sekretær

