
 

 
 
 

 

       April 2015 

 
 

Årsmøtet i utviklingslaget. 
 

Sjursnes utviklingslag avholdt årsmøte 21. februar. Byråd for utdanning, Anna Amdal 
Fyhn redegjorde for byrådets forslag til ny skolestruktur for distrikts-skolene i Tromsø 
kommune.  Dette var tema for årsmøtet og ble godt debattert av de frammøtte.  
Politisk rådgiver Håvard Sørli og medlemmer i Hovedstyret for utviklingslagene, Eli 
Storli og Bjørn Stakkenes var sammen med byråden årsmøtets gjester og fikk med seg en 
engasjert debatt der det ble påvist mangler i det forslaget som er lagt fram. 
Videre i årsmøtet ble Roar Winther valgt inn som nytt styremedlem for Bjørn-Even 
Salamonsen som ikke tok gjenvalg, Ellers består styret av gjengangere fra året før. 
Årsmøteprotokollen ligger på sjursnesnytt.no sammen med øvrige møteprotokoller for 
året 2014. 
 
 

Ut på påsketur. 
 

Påske er en super anledning til å få litt luft i gjellene for store og små og det er ikke måte 
på muligheter her vi bor.  
Det er oppkjørte skiløyper sammenhengende fra Sjursnes til Breivikeidet og med løyper 
til Namdalen og Tepphaugan. Ildsjeler på begge sider av Nakkedalen har gjort en 
kjempeinnsats for å få til gode løyper. 
For de som ikke bare vil gå på bortoverski så er det uante muligheter for å finne seg en 
topp å gå til for så å kjøre ned i eget tempo. 
Vi har ikke for mange her i bygda og ingen å miste så det er viktig å vite hvilke farer som 
finnes i påskenaturen. Snøras er det fullt mulig å unngå og er du i tvil så legg turen til et 
tryggere sted. 
 

 



Fiskekonkurranse på Nakkevannet. 
 
 

 
 

 

Påskefest på Sjursneskroa. 
 

Påskeaften blir det som vanlig helaften på kroa. Åpent kl.20-03. Musikk; Swingers. 
cc.150,-  
Bli med og dans bort gangsperra. 
 
 
 



Skolen på Sjursnes. 
 

Skolestruktursaken har vært en varm potet for utviklingslaget siden den kom ut 
i januar.  
Forslaget fra byrådet går ut på å flytte 5.-10. klasse til Ramfjord skole, mens 1.-4- 
klasse skal bli på Sjursnes sammen med barnehagen. Vi har satset mye på å snu 
denne saken til vår fordel og har valgt å arbeide slik med den: 
I januar hadde vi innlegg i avisene Nordlys og Tromsø om saken. Årsmøtet 
hadde saken som tema med byråden som innleder, og vi har sendt inn 
høringssvar til Tromsø kommune. Likevel er vi aller mest fornøyd med det 
stuntet som vi satte i gang med å invitere alle politiske parti til en runde med 
buss fra Ramfjord skole og langs hele skolebussruta for å vise hva det vil si å la 
skoleelever få opptil 89 km skoleveg.   
 
Invitasjon til turen ble sendt til alle gruppeledere for partiene i kommunestyret i 
Tromsø og til NRK, Nordlys og Tromsø. Dato for turen, 12. mars, ble satt for å 
rekke å gjennomføre turen før kommunestyrets behandling som var satt til 25. 
mars. Denne saken er seinere utsatt til kommunestyrets møte 29. april. Saken 
ble omtalt i avisa Tromsø tirsdag 3. mars. 
Responsen var god og på turen stilte Høyre, Venstre, Rødt, SV, Ap og FRP. Sp, 
KRF og MDG ble ikke med. Fra oss stilte Inge Skognes, Tom Vidar Hauan, Jens 
Sørensen og Torgeir Olsen. Vi var forsterka med Tone Moe fra foreldreutvalget 
ved Sjursnes skole og Arnold Hauan som kjentmann og guide. 
Buss ble leid inn fra Cominor og avgang fra Ramfjord skole var satt til kl. 11.00. 
Videre kjørte vi FV 91 til Breivikeidet fergekai, tilbake til vegkryss ved Hov og 
videre langs FV 51/52 til Skaidi - Sjursnes - Skarmunken - Stordalsstrand. Da har 
vi vært gjennom hele skolebussruta som vi regner med at elever fra bygda vår 
må kjøre for å komme seg til Ramfjord skole. Denne turen brukte vi 1 time, 45 
minutter på med tre korte stopp underveis. 
Etter retur til Sjursnes skole fikk alle mat og kaffe før omvisning på skolen. 
 
Vi hadde lagt opp turen slik at den kunne gi politikerne et godt inntrykk av 
avstandene som er og kjørte den ruta som vi anser som er mest reell for 
skoleskyss fra bygda vår til Ramfjord skole. 
Underveis ble det lagt stor vekt på å opplyse om rasfaren på de strekningene vi 
passerte, alle fikk utdelt raskart utarbeidd av Statens Vegvesen, vår 
høringsuttalelse om denne saken og utviklingslaget årsmelding for 2014. 
Rasfaren er et av de viktigste moment for oss og er ikke nevnt med et ord i 
høringsforslaget fra byrådet, derfor har vi valgt å legge stor vekt på hva dette 
medfører av risiko for elevene. 
Videre fikk vi vist fram hvor i terrenget en ny FV 91 vil gå gjennom Breivikdalen, 
hvor Ullsfjordforbindelsen vil bli plassert og hva det vil innebære for bygda vår å 
få disse nye veiene. 



 

 
Ut på tur, aldri sur. 

 
 
 

 
Dessuten fikk vi anledning til å informere om den gode dugnadsinnsatsen som 
er gjort i bygda vår, utsiktsrydding, oppussing av Ullsfjord kirke og 
kirkegårdsvegen, ballbingen på skolen og alt det gode arbeidet som blir gjort i 
lag og foreninger. Planer for kraftutbygging og kurs- og konferansesenter på 
Skognes ble også satt på kartet. 
På turen ble det også fortalt en god del historier om det vi fikk se gjennom 
vinduene og vi fikk ei svært god stemning etter hvert som bare ble bedre etter at 
alle fikk seg mat.  
Tone fikk fram hvor viktig skolen er for bygda og hva det vil innebære å miste 
den som samlingsted for unge og voksne også etter skoletid. Uten skole og 
barnehage vil vi også bli mye mindre attraktiv som bosted for unge familier med 
barn. Viktigheten av å ha skole/barnehage og det gode miljøet som er på skolen 
ble lagt merke til. 
 

 



 
Foto: Jens Sørensen           

 
Våre politikere: Rolleiv Lind, Gunhild Johansen, Kristin Røymo, Kine Bergheim Johansen, Jens 

Ingvald Olsen, Anni Skogmann og Terje Håkstad. 
 
 
 

Etter omvisningen på skolen fikk alle politikerne endelig komme til orde. Alle 
var svært fornøyde med turen og hadde fått et helt annet innblikk i hva som er 
realitetene enn det som de hadde lest i høringsframlegget fra byrådet. De fleste 
var forsiktige med å komme med lovnader, men generelt så ville de som i dag 
sitter i opposisjon ikke støtte forslaget om å flytte elevene våre til Ramfjord, 
mens de som representerte flertallet hadde fått med seg gode argument som de 
ville ta med seg inn i partienes behandling av saken fram til 
kommunestyremøtet 29. april. 
Vi har grunn til å være fornøyde med gjennomføringa av dette stuntet og ikke 
minst med at så mange kommunepolitikere ble med på turen. Vi fikk vist fram 
bygda og mye av det som skjer her på en fin måte og fått fram vårt engasjement. 
Tusen takk til alle som har bidratt og til de politikerne som brukte en hel dag på 
oss her på Sjursnes. 
 
 

 
 



Utsiktsrydding Skognes – Stordalen. 
 

Utviklingslaget har fått innvilget kr. 25000 til utsiktsrydding langs FV 52. Dette 
er såkalte områdemidler som Tromsø kommune tildeler etter søknad. Vi har 
tidligere gjort samme arbeid på strekningen Sjursnes – Skognes og Reiervik – 
Feitelva i tillegg til noen mindre områder i Lavangen.  
Om vi skal få til en effektiv rydding må grunneierene ønske å få rydda og i tillegg 

må folk stille på dugnad. Vi tenker å starte på seinsommeren og mest sannsynlig bruke lørdager på 
dette. Mer om dette kommer seinere. 
 

 
 

 
Bjørkmyra. 
 

Skognes IL arbeider for å overta fotballbanen og må 
samle inn kr. 100000 for å kjøpe grunnen der banen 
ligger. Laget vil blant annet starte salg av andeler slik at 
alle kan bidra. Det er viktig for bygda å ha et aktivt 
idrettslag og det er viktig for Skognes IL å ha en egen 
arena. Det er nå vi kan være med å hjelpe til så bli med 
og kjøp en bit av Bjørkmyra. 

 
 
 
 

Hus og heim: 
 

Utviklingslaget får med jamne mellomrom spørsmål om det finnes hus til salgs 
eller til leie her i bygda. Vi har i den pågående skolestruktursaken erfart at det 
er viktig å få plass til flere unge her i bygda, ikke minst er det viktig å ha 
skoleelever nok til å holde skolen i gang. Derfor vil vi komme med henstilling til 
alle som har for mye hus i bygda: selg eller lei ut. Det arbeides med å få 
byggeklare tomter ut til salgs i løpet av året. 
Er du nysgjerrig så ta kontakt. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Styret i Sjursnes utviklingslag: 
 

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

Kontakt oss: 
 

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

Ullsfjord kirke. 
 

Skjærtorsdag 2.4.2015 kl. 19.00:  
Gudstjeneste med nattverd i Ullsfjord kirke.  
 
 

17. mai på Sjursnes? 
 

Så langt er det ingen søknader om å arrangere 17.mai-feiring på Sjursnes. 
Fortsetter det slik så blir det stusselige greier. Fristen for å søke er 1. april og vi 
oppfordrer til å samarbeide om arrangementet dersom det blir vanskelig for lag 
og foreninger å ta på seg det hele alene. Utviklingslaget har oppgaven som 17. 
maikomite og venter spent på søknader. 
 

Årets påskevits. 
 

Der kom det en søring kjørende etter veien. Det var kommet litt nysnø og veien 
var litt slapset å kjøre på. Den gode søringen klarte ikke å holde bilen på veien 
og kjørte i grøfta. Han ble rasende og skrek og hisset seg opp. Da kom det en 
same gående forbi oppe på veien. Søringen skreik høyt til han: "Hvem i svarte er 
det som brøyter her?"  
Samen kikker rolig ned på han før han svarer: "Der nede i grøfta veit jeg ikkje, 
men her oppe er det Statens Vegvesen!" 


