
Årsmelding 2013. 
Styret har bestått av: 

Leder:    Aase Berg  
Nestleder:  Inge Skognes  
Kasserer:  Bjørn-Even Salamonsen 
Styremedlemmer: Gunnar Skognes 

Line Strand 
Fritz Magne Pettersen  
Sølvi Hauan 

Varamedlemmer: Jens Sørensen  
Roar Winther  
Tom Vidar Hauan 
Mikael Salamonsen  
Torgeir Olsen som også har fungert som sekretær. 

 
Det har vært avholdt 9 styremøter og behandlet 52 saker. Styret har vært representert i ulike møter med kommunen 
og i fellesmøter med andre utviklingslag. Det har vært godt oppmøte til styremøtene og alle varamedlemmer har 
hatt anledning til å delta på samtlige styremøter. 
Sjursnes utviklingslag har behandlet de saker som kommunen har pålagt oss som reguleringssaker, fradelingsaker og 
oversikt over innbyggere i rasutsatte områder. Vi har også tatt opp egne saker og saker som er sendt laget. 
Leder har vært kontakt for politi og kommunen i forhold til beredskap og rasfare. Leder deltok i beredskapsmøte i 
høst og har hatt et nært samarbeid i forbindelse med evakuering etter påskeferien av folk fra Musnes-Skarmunken. 
Laget har hatt som mål å bli bedre på praktiske tiltak til beste for bygda. Laget disponerer satelittelefon. 
I 2013 har laget gitt ut 2 informasjonsskriv kalt Sjursnesnytt. Disse er delt ut i postkassene til alle og i tillegg lagt ut på 
Joker Sjursnes. De er også offentliggjort på internett under ullsfjord.no. 
Facebook er brukt som informasjonskilde for 10 på topp. 
 
Utvidelse av bo- og servicesenteret på Sjursnes. 
Denne saken fikk seg et alvorlig skudd for baugen da det viste seg at det nye byrådet kom med sin plan om å legge 
ned sentrene på Sjursnes og i Lakselvbukt. Vår prioritering ble derfor å redde senteret og med god hjelp fra andre så 
ble heldigvis byrådets forslag lagt bort. Vi er fortsatt av den mening at det kan være viktig å utvide drifta ved 
senteret og at vi kan produsere omsorgsplasser minst like lønnsomt som andre steder i kommunen.  
 
Arbeide for bedre internettdekning. 
Tromsø kommune har i 2012 inngått avtale med Nordix om utbygging av fibernett for deler av kommunen. Sjursnes 
og omegn har i alle år vært en del av denne satsinga fra kommunen, men vi ble likevel utelatt da avtalen ble 
underskrevet. Utviklingslaget ble heller ikke informert om dette før avtalen ble gjort.  
Vi har i møter og skriv til kommunen og Nordix prøvd å komme i posisjon til å få konkrete løsninger på plass, men vi 
har fortsatt langt igjen. Vi har god dialog med kommunen og vi vil nå forsøke å komme i dialog med Nordix. Det betyr 
at vi må fortsette dette arbeidet og finne løsninger som kan gjennomføres. Dette må være den viktigste enkeltsaken 
laget må arbeide med framover. 
 
Utsiktrydding langs vegen. 
Utsiktsryddinga vil fortsette til sommeren dersom vi klarer å få inn midler til dette. Søknad om områdemidler er til 
behandling og når vegen er ferdigstilt kan vi være med å gjøre nyvegen vår enda bedre. 
 
Arbeide med merking av turløyper, utmarksparkering i samarbeid med Breivikeidet UL. 
Statens vegvesen har i brev lovt å innkalle oss til møte når de er ferdig med sin planlegging av utmarksparkering i 
området. 
Laget har starta 10 på topp i 2013 og fikk til et fint tilbud med 8 turmål for både liten og stor. Vi er godt fornøyd med 
deltagelsen og ønsker å fortsette neste år. Dette har vært et prøveår og vi vil at neste sesong skal bli enda bedre, i 
alle fall skal vi finne 10 topper. 
39 stykker har vært med på ti på topp og av disse var det 4 stk. som var på alle toppene. 
36 har fått krus for å ha nådd minst 5 topper og av toppene var det de letteste som Reiervikåsen og Svarthammaren 
som ble mest besøkt mens de lengste turene til Karltind og Knausen fikk minst besøk. Dette er finansiert ved hjelp av 
lokale sponsorer. 



Laget har på oppfordring kommet med innspill til debatt om snøscooterløyper. Det viser seg at kommunen ikke har 
anledning til å godkjenne sånt likevel. 
 
Ansvar for 17. maiarrangement. 
Utviklingslaget tildelte 17.-maiarrangementet til foreldregruppa ved Sjursnes skole. Overskuddet skal brukes til å 
finansiere skoleturer for elevene på skolen. Ingen andre søkere. 
 
Arbeide med tilrettelegging for boligbygging. 
Denne saken er ikke blitt prioritert. 
 
Arbeide for bedre samferdsel. 
Ferdigstilling av vegen er utsatt enda en gang, nå er endelig dato 23. juni 2014 Laget har i flere henvendelser til SVV 
fått informasjon om utbedringa av vegen og har stilt spørsmål på flere områder som f.eks. vegbredde, autovern og 
plasseringa av dette. 
Laget har kjøpt aksjer i Tindtunnellen. 
 
10 styremøter i året. Sjursnesnytt 3-4 ganger i året. 
Laget har hatt 9 styremøter og behandlet 52 saker. Sjursnesnytt utgitt i april og desember. 
 
Være høringsinstans for kommunale saker i bygda. 
Laget har behandlet alle de saker som kommunen har bedt om innspill på. 
 
Hjertestarter er anskaffet og plassert på Bo- og Servicesenteret. Ansatte på senteret har fått opplæring i bruk av 
denne og kurs er arrangert i regi av utviklingslaget. Tromsø Brann og Redning skal i løpet av vinteren holde kurs for 
brannkorpset på Sjursnes slik at det er mange som kan bruke hjertestarteren etter hvert. Vi har som mål å få til en 
beredskapsordning slik at akuttmottaket ved UNN har noen i bygda å henvende seg til dersom det blir nødvendig. 
 
I samarbeid med Tromsø kommune disponerer laget en satelittelefon som kan brukes i tilfeller der annen 
kommunikasjon ikke er tilgjengelig. Denne telefonen er særlig tenkt å bedre sikkerheten ved ras, stengte veger og 
brudd i elektrisitets- og telefonforbindelsen. Telefonen er plassert i Skarmunken fordi det er denne delen av bygda 
som oftest er rammet av ras. Ansvarlig for telefonen er Torgeir Olsen. 
 
Utviklingslaget har blitt vist i media flere ganger. I april fikk vi oppslag i NRKs Dagsrevy, Her og nå og 
regionsendingen, i tillegg til avisa iTromsø i forbindelse med evakuering av folk fra Musnes- Skarmunken.  
I juni/juli fikk vi oppslag i avisa Nordlys om opprustninga av vegen her i bygda. 
På samme tid kom oppslag i iTromsø om flytting av høyspentlinja ved bønnesteinen ved Musnes. 
I desember fikk vi oppslag på vårt innspill til kommunen om scooterløypetrase i Nordlys. 
 

 
Forslag til arbeidsplan 2014. 

1. Arbeide for bedre internettilknytning. 
2. Utsiktrydding langs vegen. 
3. Arbeide med merking av turløyper, utmarksparkering i samarbeid med Breivikeidet UL. 
4. Ansvar for 17. maiarrangement. 
5. Arbeide med tilrettelegging for boligbygging. 
6. Arbeide for bedre samferdsel. 
7. 10 styremøter i året. Sjursnesnytt 2-3 ganger i året. 
8. Være høringsinstans for kommunale saker i bygda.  
9. Toalett i kirka. 
10. Lys kirkegårdsveg. 
11:  10 på topp. 

 

 



 

Regnskap 2013 og budsjett 2014. 

Regnskap 2013 Budsjett 2013 Budsjett 2014 

Inntekter     

Tilskudd Tromsø 
kommune 

10000,00 23000,00 25000,00 

Andre tilskudd 8500,00   

Renter 34,00 60,00 30,00 

Andre inntekter 4800,00 25000,00 5000,00 

Sum inntekter 23334,00 48060,00 30030 

Utgifter    

Reiser 6031,00 8000,00 7000,00 

Sekretær, kasserer, leder 6000,00 6000,00 6000,00 

Sosiale utgifter  5000,00  

Administrasjon  2000,00 550,00 

Møteutgifter 3272,00 2000,00 4000,00 

Andre utgifter/ 
Til disposisjon 

31327,00 35000,00/ 
 

16000,00 

Sum utgifter 46630,00 38000,00 33550,00 

Underskudd/Disponibelt -23296,00 5796,00 -3470,00 

Beholdning pr. 31.12. 20965,00 23464,00 17495,00 

 

Valg: 
Det skal velges leder og 3 styremedlemmer. Leder og varamedlemmer velges for 1 år. Styremedlemmer velges for 2 
år. De som er på valg er: 

Leder    Aase Berg 
Styremedlemmer:  Sølvi Hauan 

Line Strand 
Fritz M. Pettersen 

Varamedlemmer:  Roar Winther 
Mikael Salamonsen 
Jens Sørensen 
Tom-Vidar Hauan  
Torgeir Olsen 

 
Styremedlemmer valgt i 2014 og som ikke er på valg: Inge Skognes, Bjørn- Even Salamonsen og Gunnar Skognes. 
 
 
 
 
Laget har egen postadresse og postboks: Sjursnes Utviklingslag, Stordalsstrandvegen 112, 9030 Sjursnes.  
Ny hjemmeside: sjursnesnytt.no 
Ny mailadresse: post@sjursnesnytt.no 

 
 


