Desember 2015
Fiberutbygging på Sjursnes.
Tromsø kommune har inngått avtale med Telenor om utbygging av fibernett for den
delen av distrikts-Tromsø som ikke ble med i første omgang. Det betyr at alle får tilbud
om å knytte seg på Telenor sitt fibernett. Tromsø kommune har budsjettert med 36
millioner til denne utbygginga, hvorav Staten betaler 27 millioner og kommunen 9
millioner. Utbygginga skal være ferdig i løpet av 2017.
Slik svarer Henning Augdal i Tromsø kommune på våre spørsmål:
«Foreløpig finnes det en grov framdriftsplan. I denne planen er tiden fram til nyttår satt
av til arbeidsplanlegging, prioritere rekkefølge, befare utbyggingsområdene og til å
koordinere ressurser. Etter nyttår vil den konkrete utbyggingen starte. Det innebærer at
Telenor vil ta kontakt med innbyggere i områdene som skal utbygges for å gi en
nærmere orientering om hva som skal foregå.
Det vil bli lagt fiber i de aller fleste områdene, herunder alle områdene i Ullsfjorden. I
noen få, andre områder vil en alternativ teknologi benyttes.
Tilknytningsavgift for fastboende har en øvre grense på kr. 6000. Prisene på bruk skal
ligge på samme nivå som er vanlig i markedet for øvrig.
Fritidseiendommer omfattes ikke av denne garantien. Så hva tilknytningen av
fritidseiendommer vil koste, er opp til leverandøren å avgjøre. Jeg vil imidlertid tilføye at
det vi har sett andre steder det bygges ut, er at prisene for tilknytning av
fritidseiendommer har blitt holdt på samme nivå. Unntaket er dersom
fritidseiendommene ligger langt fra føringstraseene. I slike tilfeller har størrelsen på
tilknytningsavgiften blitt avtalt spesielt mellom partene. Men jeg understreker at dette
er en pris som leverandøren selv fastsetter.»

Ledige drosjeløyve på Sjursnes.
1 ledig drosjeløyve med stasjoneringssted Sjursnes,
Felles for løyver: Dokumentasjon av ansiennitet (kjørepraksis), tilsagn fra bank om
løyvegaranti, vitnemål fra løyvekurs, attester fra kemner, skattefogd og
konkursregisteret samt politiattest vedlegges. Attestene må ikke være eldre enn 3
måneder.
Organisasjonsnummer i enhetsregisteret med næringskode «Drosjebiltransport» oppgis.
Videre må søknadens skjema for ansiennitet fylles ut og legges ved. Dette til tross for at
en har søkt på drosjeløyver ved tidligere anledninger.
Ønsker søker å søke på mer enn et av de utlyste drosjeløyvene ber en om at søker skriver
dette i søknaden, eventuelt legger ved et eget ark hvor dette fremgår.
Komplett søknad med alle vedlegg nevnt over må foreligge ved søknadsfrist for at
søknaden skal bli behandlet.
Søknadsskjema fås ved henvendelse til Troms fylkeskommune, Samferdsels- og
miljøetaten,
tlf:
77
78
80
00,
eller
via
www.tromsfylke.no
Tjenester/Samferdsel/Transportløyver.
Søknad sendes Troms fylkeskommune, Samferdsels- og miljøetaten, postboks 6600,
9296 Tromsø. Oppgi i søknaden hvilket løyve du søker på.
Søknadsfrist: 5. januar 2016

Informasjonsmøte om ny FV 91.
Breivikeidet utviklingslag har arbeidd siden forrige vinter for å få et informasjonsmøte
om denne saken. Nå har endelig Statens Vegvesen lovet å arrangere et eget
informasjonsmøte på Breivikeidet. Det er ikke satt noen dato for dette møtet, men håpet
er at det blir tidlig på nyåret.
Dette er viktig for folket som sokner til Sjursnesbygda. Ny FV 91 vil korte inn avstanden
til Tromsø og vi får en standardheving av vegen som vil gjøre pendling til byen enklere.
Ullsfjordforbindelsen.
Styreleder i Ullsfjordforbindelsen A/S, Wiktor Sørensen har fortsatt optimismen i behold
og sier dette i et innlegg i avisa Framtid i Nord:
«Det har skjedd mye positivt med Ullsfjordforbindelsen (UFB) siste halvår:
 Planleggingen er iverksatt og første år av dette arbeidet er finansiert
 Statens Vegvesen har startet jobben og utpekt prosjektleder
 Statens Vegvesen har et ambisiøst mål om å ferdigstille planleggingsarbeidet
årsskiftet 2018/2019! UFB vil bli representert i en referansegruppe
 Troms Fylkeskommune er klar på at den nye veien over Breivikeidet (på østsida av
elva) skal koordineres med UFB.»
Innlegget finnes i sin helhet i Framtid i Nord datert 17.12.2015.

http://www.framtidinord.no/meninger/2015/12/17/Ullsfjordforbindelsen-i-siget11934352.ece

Flyktninger.
Norge er i likhet ned andre land i Europa blitt en nødhavn for langt flere flyktninger i
2015 enn noen kunne drømme om for kort tid siden. Lignende har ikke skjedd siden 2.
verdenskrig og det er en rekke tragedier som har utløst denne folkevandringa. Det er
forskjellige meninger om saken, men det viktigste er å hjelpe de som må rømme eget
land på grunn av krig, terror og annen elendighet. At det også finnes en del såkalte
lykkejegere som ønsker seg et bedre liv Europa kan ikke hindre oss alle i å bidra til å
hjelpe så godt vi kan. Vi må stole på at myndighetene gjør sin jobb med å sile ut de som
trenger hjelp og sjøl bistå etter evne.
Vår nye integreringsminister Sylvi Listhaug har uttalt at integrering er viktig. Hva kan vi
på Sjursnes gjøre med dette? Eller hva kan vi ikke gjøre? Finnes det ledige hus eller
leiligheter som kan leies ut? Ja, det har vi. Vi har skole og barnehage i bygda som kan ta
imot barna på en god måte. Vi har infrastruktur god nok til mange flere enn i dag. Det vi
mangler i bygda Sjursnes i dag er unge mennesker som vil bo og leve her.
Barnehagen vil mest sannsynlig bli lagt ned fra høsten 2016 dersom vi ikke får flere
barnehagebarn i bygda. Skolen lever også farlig og har hatt behov for redningsaksjoner
gjentatte ganger på grunn av lavt elevtall.
Utviklingslaget har kontaktet Tromsø kommune for å få vite hva som skal til for å kunne
ta imot flyktninger og vi håper at det skal være mulig å få barnefamilier til å komme hit
til bygda. Men utviklingslaget har ikke boliger ledig, her må de som har ledig boplass
være aktive og melde seg.
Nye mennesker i bygda vil være en kjærkommen ressurs og sannsynligvis være med på å
skape nye aktiviteter dersom vi tar godt imot dem. Vi må bidra til at de blir godt kjent
med oss og det bygda består av.
De som er interessert i å bidra, uansett måte, kan kontakte oss i utviklingslaget.

Utviklingslagets formål:
Utviklingslagenes formål er å arbeide for kulturell, sosial og næringsmessig utvikling av
bygda.
Laget skal representere flertallet i bygda og være et kontaktorgan mellom bygda og
kommunens politiske og administrative ledelse. Utviklingslaget skal delta i
saksbehandlingen og være en høringsinstans i saker av betydning for lokalsamfunnet.
Utviklingslaget skal, i samarbeid med kommunen, arbeide for:
 å bidra til styrket service i sitt geografiske område,
 å fremme et godt og aktivt miljø, samt å arbeide for trivselsfremmende tiltak som
kan bidra til å sikre bosettinga i bygda.
 å stimulere til næringsutvikling i bygda, gjennom å hjelpe etablerere og ellers
legge tilrette for bedre utnyttelse av lokale ressurser og muligheter.
 at bygdas unike natur blir tatt vare på og benyttet på best mulig måte.
 å iverksette andre tiltak for bygdeutvikling som utviklingslaget finner ønskelig.

Bedre tider for utviklingslagene.
Tromsø kommune har i kommunestyremøte 16.12.2015 vedtatt å øke budsjettposten til
utviklingslagene. Økninga er på kr. 200 000 slik at samla bevilgning blir på kr. 601 000.
Det betyr at den reduksjonen som ble gjort i 2014 nå er reversert.
Hvor stor del av denne økninga som vil komme Sjursnes utviklingslag til gode er uvisst.
Vi blir tildelt midler delvis basert på aktivitet slik at vi vil få som fortjent, men
gjennomsnittlig vil hvert utviklingslag få en økning på ca. kr. 10 000.

Sjursnes Kroa
2. juledag er dagen der mange har fått nok av hjemmekos og ribbe. Da kan en svingom
gjøre underverker for sjel og kropp.
26. desember kl. 20:00 til 3:00 er tiden inne for årets romjulsfest på kroa.
Musikk: JACK BJØRKHAUG
Velkommen:-)

Kreftforeningen søker til hjelpere som ønsker å bidra med innsamlingen til
kreftforskning! Innsamlingsaksjonen heter «Krafttak mot kreft», og er en landsdekkende
bøsseaksjon hvor det hvert år samles inn penger til kreftformål, med hovedfokus på
kreftforskning.
I 2015 ble det samlet inn inn 35 millioner kr på landsbasis hvor 685 000 kr kom fra
Tromsø Kommune! De største bidragsyterne i Tromsø er russen ved de videregående
skolene i byen, distriktene er dårligere organisert.
Kreftforeningen ser at folk i distriktene setter stor pris på å få muligheten til å bidra. Kan
vi få til et Krafttak mot kreft her i bygda. Interesserte kan ta kontakt med utviklingslaget
eller Kreftforeningen på tlf: 97960917.

Utsiktsrydding Skognes – Stordalen.
Utviklingslaget har fått innvilget kr. 25000 til utsiktsrydding langs FV 51. Om vi skal få til
en effektiv rydding må grunneierne ønske å få rydda og i tillegg må folk stille på dugnad.
Vi satser på å få gjort dette arbeidet i løpet av sommer/høst 2016.

Bjørkmyra
Skognes IL har i alle år siden Bjørkmyra ble fotballbane leid grunn til banen. Fra nyttår
skal klubben overta fotballbanen og må samle inn kr. 100000 for å kjøpe grunnen der

banen ligger. Det er satt i gang 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. Kjøp andeler på
Joker Sjursnes.

Ullsfjord kirke.

Julaftensgudstjeneste i Ullsfjord kirke.
Julaften kl. 16:00.
Prest: Vidar Nes Mygland..
Organist Kristian Paulsen.
Høytidsgudstjeneste i Ullsfjord kirke.
Første juledag kl.11:00.
Prest: Vidar Nes Mygland.
Organist Kristian Paulsen.

Årsmøte.
Sjursnes utviklingslag avholder årsmøte 20. februar kl. 14.00 på Sjursnes Bo- og
Servicesenter.
Vi starter med informasjon om kraftutbygging i Ullsfjorden og får besøk fra Troms Kraft,
Nordkraft og Troms Kraft Nett.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 13. februar 2016.

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

Dagens vits.
En mann hadde gått seg vill i ørkenen og holdt på å tørste ihjel. Plutselig så han et skur
langt borte med skiltet "kiosk" og klarte å stavre seg dit bort.
-Gi meg noe å drikke!
-Dessverre. Vi selger bare slips. Gå en time til, så finner du et hotell.
Mannen måtte krype videre på grunn av utmattelse, men nådde frem til hotellet og sa til
portieren:
-Gi meg noe å drikke!
-Dessverre, her slipper ingen inn uten slips!

