Referat fra styremøte 18.09.2018
Kl 19:30 hos Linn, Sjøtunveien 552
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SAKSLISTE:
Sak 16/18

Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 29.08
● Referat og innkalling godkjent

Sak 03/18

Møteplan 2018
● Vi bestemmer neste 2 møter:
○ Tirsdag 23. oktober
○ Tirsdag 20. november

Sak 06/18

Info fra Hovedstyret
● Orientering fra Anita
TO DO:
● Linn: Rutine - Legg ut saker av allmenn interesse på nettsiden og facebook
uten videre styrediskusjon.

Sak 11/10

Kvitfjell og Raudfjell Vindkraftverk
● Vi har luftet mulighetene for assistanse i veilyssaken. Fortsetter dette
arbeidet ved å be utbygger synliggjøre behovet for mer lys.
● Vi har bedt om å få oversendt jevnlig informasjon om alt relatert til
vindkraftutbyggingen, og Peter Peterson i Siemens ønsker å sende oss
informasjon en gang per måned.

Sak 36/11

Lysstolper langs FV 862 i Nordfjordbotn
● Fortsatt ikke kommet svar fra Tromsø kommune ang. reguleringsplanen for
Nordfjordbotn. Siste purring på svar ble sendt nå i september. Uten svar fra
kommunen vil ikke Statens vegvesen ta tak i veilysbehovet vårt.
● Forespørsel om assistanse fra Siemens/vindkraftutbygger er sendt, men
skal utdypes litt bedre. De er positive til å hjelpe om det er noe de mener
de kan gjøre.

Sak 7/16

Sikring av veien Kattfjordeidet
● Følge opp i forhold til mobildekning

Sak 31/16

Vedtak om nedsatt fartsgrense på Vasstrandvegen – overtramp av Tromsø
kommune
● Kommunen og Bydrift følger også opp saken videre etter kommunikasjon
med Statens vegvesen.
● Bydrift sier i en epost: “Tromsø Kommune har overtatt gatelys og stolper i
Kattfjord for drift og vedlikehold. Bydrift tar det som en selvfølge at
Kommunen disponerer disse også. Om grunneierne hevder at gatelysene er
private bør Tromsø kommune vurdere om Bydrift skal drifte og
vedlikeholde disse fortsatt.”
● Vi finner fram avtalen.

Sak 08/17

Turisme i distriktene
● Veitoalettsaken er purret på og kommunen sier det er forberedt en politisk
orienteringssak om friluftstoalettene i Tromsø kommune. Kommunen vil
avvente behandling før de går videre og sender utkastet på høring til alle
utviklingslag.
● Admininstrasjon antyder at saken kommer inn i formannskapet i
begynnelsen av oktober.

Sak 14/18

Sandhaugen vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens areal og
delingssamtykke
● Kommunen har nå informert om at de avventer å gi dispensasjon med
bakgrunn i følgende:
○ Høringsrunden har avklart at det per nå er flere uavklarte forhold
vedrørende konsesjonen dispensasjonssøknaden bygger på,
herunder en pågående klagesak og endelig fastsettelse av
vindkraftverkets yttergrenser. Saken kan på bakgrunn av dette ikke
sies å være godt nok opplyst til at kommunen kan avgjøre
foreliggende dispensasjonssøknad.
Eventuelt
● Leikny Bakke Lie, beredskapsrådgiver i Tromsø er invitert til å delta på neste
styremøter i oktober - i forkant av styremøtet.
○ TO DO:
○ Linn ber Svanhild om litt informasjonen ang. beredskapen i bygda.
Hjertestarteren og satelittelefon. og spør Leikny hva vi må
forberede og hva vi kan forvente fra henne. Tidsbruk?

E-post til utviklingslaget siden forrige møte
● 2. september - Hovedstyret: Ekstern sirkulering av ny Klima, miljø-og energiplan
● 6. september - Hovedstyret: Tilskuddsmidler til tiltak for bedre vannkvalitet
● 6. september - Hovedstyret: Møtereferat
● 6. september - Hovedstyret: Manglende og/eller dårlig mobildekning i Tromsø kommune
● 7. september - Tromsø kommune, Møkleby: Vasstrandvegen
● 12. september - Tromsø kommune, Rabås: Veitoalett Kattfjordeidet
● 12. september - Hana Kekic: Kaia i Nordfjordbotn på Kvaløya i Tromsø - støyprognoser og
manglende nabovarsling

Møtet hevet kl 20.40
Linn Hustad, sekretær

