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Fiberutbygging og internett. 
 
Store ting har skjedd slik at vi endelig skal få del i alle mulighetene som ligger i en god 
bredbåndsløsning. Tromsø kommune v/byråd Anne Berit Figenschau har fått innvilget søknad om 27 
millioner fra Post- og teletilsynet og i tillegg har Tromsø kommune bevilget 9 millioner av egne midler 
slik at det totalt er 36 millioner kroner tilgjengelig til utbygging av bredband. Disse midlene skal gå til 
utbygging i de deler av distriktet som ikke ble med på forrige runde og Ullsfjord skal bygges ut i sin 
helhet.  
Utviklingslaget har helt siden vi ble utelatt i forrige runde prioritert å arbeide med denne saken i 
samarbeid med de andre utviklingslagene i Ullsfjord og i resten av kommunen.  
Vi er ikke redde for å hevde at vårt arbeid for denne saken har vært med på å gi saken prioritet også hos 
Byrådet. Vi er storfornøyd med eget arbeid og ikke minst med resultatet som nå er klart. 
Hvor fort en utbygging vil skje er ikke klart. Dette skal planlegges og legges ut på anbud før vi vet mer 
om hvilken løsning vi vil få og når utbygging i vårt område skal skje. Mest sannsynlig vil hele denne 
utbygginga tidligst være ferdig i 2017. 
Vi vil fortsette å holde oss oppdatert på denne saken og vil arbeide for at vi skal få fiber til bygda. 
Foreløpig er kommunen åpen for andre løsninger, men det er kun fiber som gir oss fulle muligheter til 
skikkelig god kapasitet. 
Styret i utviklingslaget ser på denne seieren som det viktigste som har skjedd i bygda siden vi fikk asfalt 
på veiene. Kommunikasjon er mer enn å komme seg gjennom Nakkedalen, god nettilgang vil gi oss like 
gode muligheter til kommunikasjon over nett som resten av landet. Med fiber vil vi også være over 
gjennomsnittet i landet og Tromsø kommune kan etter at denne utbygginga er ferdig være en 
foregangskommune på området. 
 

 

Ullsfjord kirke. 
 
Kirka får nye toalett i år. Disse er plassert nederst mot kirkeberget med inngang fra sørsida. Ikke 
mindre enn 2 toalett er resultatet, hvorav et er tilpasset brukere med bevegelseshandicap. Arbeidet er 
utført av Kirkelig fellesråd i samarbeid med Sjursnes utviklingslag. Vårt bidrag har bestått i 
dugnadsarbeid innvendig, mens det øvrige som omfatter utvendig snekkerarbeid, VVS og elektrisk er 
gjort av fagfolk. Arbeidet er så godt som ferdig, det er bare noe småtteri som gjenstår.  
Fra 2009 og fram til i dag er det utført et stort dugnadsarbeid i regi av utviklingslagets ildsjeler. Det er 
ikke mindre enn fantastisk at bygdas folk har stilt opp for kirka vår på en slik flott måte. Alle kan være 
stolt av den flotte kirka vi har og at det blir tatt så godt vare på den. Kirka er et smykke for bygda og vi 
håper at den skal fortsette å være det. 
 

Utsiktsrydding langs veien. 
 
Utviklingslaget har fått innvilget kr. 23000 til utsiktsrydding langs FV 51/52. Dette er såkalte 
områdemidler som Tromsø kommune administrerer. 
Vi har for 2 år siden gjort samme arbeid på strekningen Sjursnes – Skognes og har som mål å rydde 
strekninga fra Sjursnes og utover nå i høst. 
Arbeidet er allerede i gang og vi har til nå rydda strekninga Reiervik – Musnes i tillegg til noen mindre 
områder i Lavangen og på Skognes. 
Selvfølgelig blir arbeidet gjort på dugnad, oppslutninga så langt har vært nesten bra. Alle kommentarer 
vi har fått så langt er positive og det gjør at også vi er fornøyde. Det er planlagt å fortsette utover 



høsten. Vi arbeider lørdager framover så lenge det er interesse for å stille opp og så lenge det er ønske 
om det fra grunneierne om at vi skal gjøre dette arbeidet. 
Hittil har vi spurt grunneierne om å få rydde. Dersom det er grunneiere som til nå ikke er spurt, men 
som likevel vil at vi skal rydde skog og kratt mellom vegen og fjæra så er det bare å ta kontakt.  
Ring Torgeir på telefon: 957 96 345. 
Utviklingslaget stiller med drivstoff, kjedeolje, hansker, mat og drikke.  
Du har bruk for utstyr som motorsag, ryddesag, handsag eller øks. Verneutstyr må dere sjøl sørge for å 
ha med.  
Vi oppfordrer særlig grunneiere til å bli med, opprydding og eventuell brenning av ris og kvist blir opp 
til hver enkelt grunneier. 
 

 
Før rydding… 
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Firkløverñ 4H 
 
4H-klubben  er full av sprell og har tilbud til stor og små. Lørdag 11. oktober er det natursti som går av 
stabelen. Oppmøte kl. 11.00 ved Jokerbutikken. 
Samtidig er det salg av vafler og kaffe inne på butikken. 
Lørdag 1. november arrangeres årsfest for klubben. Alle er velkommen til å se på utstilling, presentasjon 
av aktivitetene gjennom året og litt underholdning.  
Salg av masse snadder. 
 

 
 

Innsamling av metallskrap. 
 



I sommer har det vært innsamling av jern- og annet metallavfall. Samleplassene var på Skognes, Stordal 
og Skarmunken. Store mengder med avdanka saker og ting gikk på søppelbilen. Et kjempefint tiltak der 
Tromsø kommune dekker fraktgodtgjøring og HRS Metallco har stått for det praktiske arbeidet. 
 
 

Nytt om hjertestarteren. 
 
Tidligere har utviklingslaget fått midler til innkjøp av hjertestarter. Vi har også betalt kurs for 11 
personer i bygda som har fått opplæring i bruk av hjertestarteren. Ansatte på Bo- og Servicesenteret har 
også fått slik opplæring fra arbeidsgiver. Nå i høst har utviklingslaget kjøpt inn et eget skap og noe 
ekstrautstyr til maskinen. 
Hjertestarteren er plassert i gangen til Bo- og Servicesenteret. 
 

 

Oppslagstavle. 
 
Ny oppslagstavle er anskaffet og plassert ved inngangen til Jokerbutikken. Tavla er tenkt brukt av de 
som har et oppslag å sette opp.  
 

 

Ny kai i Reiervika. 
 
Båtforeninga i Reiervik har i sommer fått den nye flytebrygga i drift. Det er gjort et stort arbeid med å 
førtøye brygga og få alt i stand slik at brygga nå kan brukes til det den skal. 
Mye arbeid gjenstår før vinteren. Rekkverk, tetting av tak, strøm, lys og vann er ting som skal på plass i 
løpet av høsten. Alt arbeid gjøres på dugnad. 
Neste år skal det legges til rette for utsetting av båt fra biltilhenger ved kaia. 
Det er fortsatt ledige plasser og er du interessert i en plass for båten kan du ta kontakt med John Jensen 
på tlf: 450 00 167. 
 

 

Lys kirkegårdsvei. 
 
Blomsterfondet og utviklingslaget har sammen sørget for at kirkegårdsvegen er blitt et lyst og trivelig 
skue. Blomsterfondet har kjøpt inn nye lysarmatur og sikringsskap. Utviklingslaget har montert det nye 
utstyret på dugnad. 
Samtidig ble det rydda trær og kratt som vokste inn i vegen. Dermed kan renovasjonsbilene også 
komme fram til kirkegården for å hente søppel. Det har de tidligere nektet fordi de var redd for å skade 
bilene.  
Stor takk til Blomsterfondet og til de frivillige som stiller opp for alle i bygda. 

 
 

Sjursnes Kroa. 
 
Lørdag 15. november er det klart for julebord på kroa. Alle som har lyst på litt tjo og hei før mørketida 
setter inn kan bli med. 
Julebuffet, dessert og musikk v/Swingers. 
Påmelding via Facebook, liste på Joker eller på tlf: 911 78 871.  
Ellers er det krokveld lørdag 11. oktober og middagsservering søndag 12. oktober. Åpent også flere 
helger utover høsten. 



 
 

Utmarksparkering. 
 
Utviklingslaget har planlagt å få til parkering for friluftsfolk og andre som vil bruke Nakkedalen til 
friluftsliv og lignende. Vi ønsker å opparbeide parkeringsplasser på Vallas og i Ura ovenfor 
Nakkevannet. Søknad om midler sendes nå i høst og blir det positivt svar kan bygginga starte til neste 
år. 
 

 

Nytt avløpsanlegg på Sjursnes. 
 
Hele sommeren har det vært anleggsvirksomhet for å få det nye avløpsanlegget ferdig. Tromsø 
kommune har bestemt seg for at også det kommunale anlegget skal tilfredsstille nye krav til utslipp og 
har brukt masse penger for at vi skal få et godkjent anlegg på Sjursnes. 
Arbeidet er utført av et firma fra Senja og er nettopp sluttført. I dag kan man se at det er satt opp et 
pumpehus nedenfor Dorteavegen med asfaltert veg fram til veggen. Mellom kirka og senteret er det 
lagt ned nye septiktanker med avløp til sjøen. Tidligere gikk all kloakk urensa i fjorden og det var ikke 
uvanlig å finne svineriet i fjæra. Den tid skal nå være forbi. Alle bygg mellom Joker til og med 
Dorteavegen er knytta til det nye anlegget. 
Takk til Tromsø kommune som har gjort en super innsats for at vi skal få en renere fjord.



 

 

Internett på skolen. 
 
Skolen har i mange år slitt med elendig nettilgang. Nødvendig bruk av internett har vært 
nesten umulig og nasjonale prøver har vært umulig å gjennomføre. Elevene har blitt frakta til 
Ramfjord skole for å få gjort disse prøvene.  
Etter at det ble gjort en måling av kapasiteten på den gamle løsninga er det fra i høst gjort 
avtale med Nordix om å levere internett til skolen. Om dette er en god nok løsning er fortsatt 
usikkert. 
 

 

Nordix. 
 
Utviklingslaget har hatt mye kontakt med Nordix for å få til bedre kapasitet på 
radiolinksystemet som brukes for å få fram internett her i fjorden.  
Det har vært til dels store problemer i sommer og i høst med kapasiteten. Nye oppdateringer 
og flere tekniske tiltak er gjort for å forbedre ytelsen på nettet.  
Dersom nettet ikke fungerer er det viktig å gi beskjed til Nordix. Så langt har det vært stor 
vilje fra Nordix til å rette opp feil og problemer som oppstår.  

 
 

Mobildekning: 
 
Fredag 10. oktober får vi dekningsdirektør i Telenor Bjørn Amundsen til Sjursnes. Han 
kommer for å måle dekning og manglende dekning på Telenors mobilnett her i bygda. 
Vi vil spesielt ta opp den dårlige dekninga vi har gjennom Nakkedalen og nesten helt ned til 
Sjursnes. Det er også mindre områder som har skrøpelige mobilforhold og dette skal 
undersøkes. 

 
 

Dragsuget. 
 
20 år siden Dragsuget ble arrangert for første gang og 10år siden den blei arrangert for siste 
gang. Nå blir det en minifestival på Elvestua, Sjursnes, lørdag 11.okt.2014 med konsert og fest. 
Konserten starter kl.18.00, og festen kl.21.00. 
Asmund Bjørken, Jan Totland og Bjørnar Holand kommer. I tillegg kommer også bassisten 
Oddmund Finseth fra Sortland og på gitar Arne Strømsnes. Tromsø trekkspillklubb og 
Skognesensemblet spiller også opp. 

 
 

Årets siste på Bjørkmyra. 
 

Lørdag 11. oktober kl. 12.00 spilles siste kamp for sesongen mot Tromsøstudentene. Skal laget 
komme seg opp fra sisteplass i sin avdeling er det bare seier som duger. Har du lyst på nokka 
artig så still opp på fotballkamp. 
 



 

Styret i Sjursnes utviklingslag: 
 

Leder:   Aase Berg 
Nestleder:   Inge Skognes 
Kasserer:  Bjørn Even Salamonsen 
Styremedlemmer:  Roar Winther, Raymond Mortensen, Fritz Magne Pettersen, Gunnar 
Skognes og Sølvi Hauan. 
Vara:    Jens Sørensen Tom-Vidar Hauan, Mikael Salamonsen og Torgeir Olsen 
som er sekretær. 
  

 

Kontakt oss: 
 

Sjursnes Utviklingslag 
Postadresse: Stordalsstrandveien 112, 9030 Sjursnes 
  
Hjemmeside: sjursnesnytt.no    
Epost: post@sjursnesnytt.no  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


