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Fiberutbygging på Sjursnes.
Telenor/Canal Digital er i gang med fiberutbygginga i Ullsfjord. Nordix som har stått for utbygging av fiber i
mesteparten av distrikts-Tromsø er kjøpt opp av Telenor. I løpet av dette året skal utbygginga være fullført og da kan
alle fordelene med fibertilknytning tas i bruk.
Eltel Networks og Relacom er entreprenører på dette arbeidet og er de som vil synes på bygda. I løpet av november
skal oppkobling til nettet skje slik at alle forhåpentligvis kan feire jul med fiber i huset.

Informasjonsmøte om ny FV 91.
11. mai arrangerte Statens vegvesen sammen med utviklingslagene fra Breivik og Sjursnes informasjonsmøte på
Breivikeidet samfunnshus. Tema: ny trasé for FV 91 på strekningen mellom Breivikeidet bru, (skandalebrua), og Hov.
Nå starter siste del av planlegginga med utarbeidelse av reguleringsplan for prosjektet.
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.
8. juni var det informasjonsmøte om Ullsfjord-forbindelsen på Breivikeidet samfunnshus. Statens vegvesen la fram
foreløpige alternativ for traséer og framdriftsplaner. Planprogrammet er nå ute til høring med frist 5. august.
Planprogrammet kan leses på vegvesen.no og link er tidligere lagt ut på hjemmesiden vår.
Det er gledelig at det endelig er satt fart i dette arbeidet og en ferdig Ullsfjordforbindelse vil gi fjorden vår langt bedre
muligheter for bosetting og næringsliv i tillegg til at det gir rassikker veg på begge sidene av Ullsfjorden.
Planene for vestsida av Ullsfjorden har bare et alternativ med tunell gjennom Nakkefjellet og bru over Straumen
mens det er flere alternativ for løsning over Kjosen.
Planarbeidet er tenkt ferdig i 2018-2019 og videre framdrift er ikke avklart, men med full fart i prosessen kan arbeidet
med reguleringsplan og finansiering tidligst være klart i 2020-2025.

Total Adventure TA.
Sjursnesbygda er ikke større enn at det legges merke til nye innbyggere. Ei som definitivt gjør seg gjeldende er Turid Andresen
som har flytta hit både for å bo og utvikle bedriften sin.
Hun driver Total Adventure som tilbyr skreddersydde opplegg for kropp og sjel både for private og bedrifter. På TAs
hjemmeside er alle tilbud lista opp og er det noe som mangler, så er det sikkert mulig å få til. Bare spør Turid.
Elvestua er leid for å brukes som base for besøkende. Turid ønsker å blåse liv i huset og bygda. Her kan det holdes møter, kurs
og konferanser i tillegg til alle de andre aktivitetene som det er tilbud om. Huset har i en årrekke stått tilnærmet ubrukt men
vil nå bli mål for de mange som Turid lokker til bygda.
Bedriften har avtale om utleie av sjøbua på Ritamar. I samarbeid med Tommy Wikerøy fra Nordlenangen arrangeres turer
på sjøen med skikkelig turbåt, en Targa 37.
Turid har bakgrunn i økonomi og ledelse i tillegg til utdanning innen trening, spa og service. Det er også fortsatt slik at bygdas
folk og andre kan leie lokalet som før til bryllup eller andre begivenheter. Det kan skje enten som lukket lag eller via bedriften
der Turid har alle rettigheter innen servering.

Vi er svært glad for at vi har fått en slik propell som Turid hit til Sjursnes og håper at hun får god hjelp og støtte fra bygdefolket
til å lykkes med sitt prosjekt. Vi trenger nye folk med nye planer her på Sjursnes og håper at flere tør å satse på egne idéer. Vi
ønsker Turid lykke til.

Lokalbutikken vår.
Vi er så heldig å fortsatt ha en lokal butikk på Sjursnes. Butikkdøden har ramma de fleste bygdene på samme størrelse og vi
er bare heldige som kan handle våre dagligvarer på vår egen butikk. Det er ingen selvfølge at det blir slik i all framtid. Vi får
som fortjent når det gjelder dagligvarehandel. Skal butikken bestå så må folk bruke den. Den som gjør sine innkjøp på
butikker i Tromsø trenger ikke butikk i bygda og er med på å sparke beina under en av de viktigste institusjonene i bygda.
Butikken vår fyller flere funksjoner enn å være butikk. Den er et samlingsted for unge og eldre som ønsker å treffe andre av
bygdas folk. Den har i alle år tatt inn ungdom fra bygda som har fått sin første sommerjobb og viktig arbeidserfaring. Utkjøring
av varer til kunder på Breivikeidet og i bygda er en ekstraservice som mange setter pris på.
Joker Labukt hadde i 2015 et underskudd på kr. 116000 og kan ikke drive slik lenger. Butikken har ikke råd til å betale de
ansatte tarifflønn og har i en årrekke slitt med å få endene til å møtes. Nødvendige investeringer i butikken er også avhengig
av at drifta går med overskudd. Vareutvalget bestemmes av økonomien i bedriften og er det noen som mangler så går det an
å be om at de blir tatt inn. Handelslekkasjen fra Sjursnes til Tromsø er omfattende og det er det innbyggerne i bygda som
sørger for. De som synes at han Rimi-Hagen ikke er feit nok vil fortsatt handle på hans butikker, men vi håper at flere av
bygdas innbyggere vil tenke seg om og bruke Jokerbutikken vår til innkjøp av dagligvarer.
Utviklingslaget oppfordrer alle til å støtte butikken gjennom å bruke den til alle mulige innkjøp.

Lavangen kirkegård.
Manglende toalett på kirkegården er en sak som Pensjonistforeninga har bedt utviklingslaget om hjelp til. Saken er tatt opp
med Tromsø Kirkelige Fellesråd og svaret derfra er at det ikke er ønskelig med et toalett ved kirkegården. Dette fordi det
kreves tilsyn, tømming og vedlikehold. I tillegg må det være vaskemuligheter på et slikt toalett.
Men: Dette vil imidlertid avhjelpes ved at det fra nå alltid vil være et toalett åpent ved Ullsfjord kirke, slik at besøkende kan
bruke dette. Det vil også bli informert om dette ved inngangen til gravlunden.

10 på topp.
Vi satser på nytt i år med et turprogram for alle som har lyst til å gå på tur i fjell og mark. Det er både lange og kortere turer
som kan passe for både spreke og de som vil bli sprek.
Det er en egen Facebookside for Sjursnes 10 på topp og informasjon finnes også på hjemmesiden til utviklingslaget.
Turene som er med i år er:
1. Lavangstinden
2. Karltinden
3. Nakkefjellet
4. Ramnhaugen
5. Reiervikåsen
6. Elvhaugen
7. Sennedalsåsen
8. Knausen
9. Gammen
10. Middagshaugen
11. Skogneshytta
12. Skognesåsen
13. Svarthammeren
Kartfiler for de enkelte turene finnes på hjemmesida vår og kan lastes ned og skrives ut. Kart blir lagt ut etter hvert som turene
blir merka og klare. Kartfilene er tenkt som informasjon, det er den enkeltes ansvar å vite hvor man er og hvor man skal. Bruk
derfor kart og kompass, særlig på de lengste turene. Fjellvettreglene gjelder også sommerstid og dårlig vær kan komme fort
og uventa.
Vi gjør det slik i år at det inne i postkassene legges ark for summering av navn, topp, kode, navn, antall turer på hver topp
osv. Deltagelsen er gratis for alle fordi vi har fått inn støtte fra lokale sponsorer. Til høsten vil det bli trukket ut noen heldige
vinnere av fine premier.
Utviklingslaget vil takke alle som er med å sponse årets 10 på topp.

Skognes Il har gjort det godt i 5. divisjonsfotball så langt denne sesongen.
Blir det bedre enn dette så er det fare for opprykk.

6. august starter høstsesongen med kamp mot Nordreisa på Bjørkmyra.
Har du lite spenning i livet så anbefaler vi å gå på Skogneskamp, ingenting
er like artig som det.

Utdanning i helsefag.
Bo- og Servicesenteret har stadig bruk for folk med både dannelse og utdannelse. Senteret er en viktig arbeidsplass i bygda og
utviklingslaget har tidligere bedt om Tromsø kommune kan se på muligheten for å utvide drifta på senteret. Skal senteret
styrkes er det avgjørende at det er tilgang til fagutdanna personell, aller helst lokalt.
Tromsø kommune har ulike stipendordninger innenfor helse- og omsorgsfag. Disse gjelder for nyutdannede eller siste års
sykepleierstudenter. Det er også stipendordninger til fagarbeidere og assistenter som begynner på utdanning og en egen
ordning for studenter som kan tenke seg deltidsjobb under studiene.
Nyutdannede sykepleiere/vernepleiere eller sykepleierstudenter/ vernepleierstudenter som er i siste år, kan tilbys kr. 50.000
som en engangssum mot to års bindingstid.
Fagarbeidere eller assistenter som begynner på desentralisert studie i sykepleie/ vernepleie, får ulønnet permisjon for å delta
på samlinger og praksisperioder, samt kr. 30.000 hvert studieår i maks fire år, dette mot bindingstid på to år.
Enheter som har behov for sykepleiere/ vernepleiere lyser ut rekrutteringsstillinger. Dette kan være mindre stillinger som
studenter kan inneha mens de studerer, men minimum en 20 prosents stilling. De mottar kr. 30 000 hvert skoleår i maks fire
år, i tillegg til at de innvilges permisjon uten lønn i studiesamlinger, og praksisperioder. Dette mot at de binder seg til Tromsø
kommune etter at de er ferdig utdannet i to år.

Mer informasjon finnes på kommunens hjemmeside: tromso.kommune.no

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. Skal det bli noe av utsiktsryddinga så må folk i
området ta tak og melde seg interessert. Det er ikke slik at styret i utviklingslaget gjør alle dugnadene sjøl.

Skognesensemblet.
Musikkmafiaen fra Skognes trår til med konsert og fest på Elvestua 13. august. Det blir garantert mye god musikk
og god stemning.
Ensemblet håva inn i premier på årets DM og fikk pris for beste komp. Jubileumsplate er gitt ut og kan kjøpes på
Joker Sjursnes.
Møt opp og tramp takten.
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Vara: Jens Sørensen Tom-Vidar Hauan, Helga Berg Olsen, Ann-Helén Mortensen og Torgeir Olsen som er sekretær.
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