
     Desember 2016 

Fiberutbygging på Sjursnes. 

Utbygginga av fiber er forsinka og i disse dager har de som har bestilt fibertilknytning fått brev om dette. På Breivikeidet 

har noen fått brev om tilkobling innen 31.12.16, mens andre har fått lovnad om tilkobling innen 31.1.17. På Sjursnes er 

tilkoblinga i full gang og det virker som om alle skal være tilkobla i løpet av januar.  

Som plaster på såret blir vi tilbudt refundering av ekstra kostnader for en måned dersom vi ikke får sagt opp eksisterende 

bredbånd- og TV-leveranse. Vi tar kontakt med Canal   

Digital/Telenor og ber om at denne garantien settes til 3 måneder. Det ble opplyst på informasjonsmøtet at det var mulig 

å dekke inntil 3 måneders kostnader for de som får doble tilkoblingskostnader. Mange har 3-måneders avtaler å ta 

hensyn til, f.eks. RiksTV og Nordix. 

 

Utfartsparkering. 

Det er planlagt utfartsparkering langs ny FV91 ved Tepphaugelva og under Stomheimen ved nytt vegkryss mor FV51. Ved 

Fagerfjell er det tenkt å bruke riggareal til ny utfartsparkering. Oppe på Stormheimen er det også tenkt å bruke 

riggområde til framtidig utfartsparkering.  

Sjursnes utviklingslag sender søknad til Tromsø kommune om å få etablert utfartsparkering på Vallas. Breivikeidet 

utviklingslag søker om å få utfartsparkering under Hamperokken ved eksisterende avkjøring. 

Årsmøte. 

Sjursnes utviklingslag avholder årsmøte lørdag 18.. februar kl. 14.00 på Sjursnes Bo- og Servicesenter. 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 28. januar 2017. 

 

Søknad om etablering av oppdrettsanlegg ved Ullsnes. 

Akvaplan Niva har i brev av 06.10.2016 søkt om dispensasjon fra kystsoneplan Tromsøregionen 

for etablering av havbrukslokalitet til forskningsformål ved Ullsnes.  Det er snakk om et ordinært oppdrettsanlegg som 

skal drives av Lerøy Aurora. 

Sjursnes utviklingslag har underskrevet et felles skriv fra flere lag og foreninger i Ullsfjorden som går på Universitets 

rolle i denne saken. 

Vi etterlyser Tromsø kommunes rolle i denne saken og ber om at Tromsø kommune engasjerer seg og bruker den 

enighet som ble inngått med mellom andre Lyngen kommune ved etableringen av felles kystsoneplan til å arbeide for å 

etterleve denne kystsoneplanen. Ullsfjorden er en felles ressurs for  

Tromsø, Karlsøy og Lyngen kommuner og det må ikke bli slik at kystsoneplanen blir satt til side og kun gjelder i de 

tilfeller der ingen protesterer. 

Vi ber om et møte med Tromsø kommune ved Jarle Heitmann og inviterer de de øvrige utviklingslagene i fjorden om å 

bli med. 

 

 



Kraftutbygging. 

Grunneiere og Nordkraft er blitt enige om å starte arbeidet med kraftutbygging av flere vassdrag som var med i forrige 

konsesjonsrunde.  

Sjursnes utviklingslag kontakter Nordkraft v/Torbjørn Sneve for å få til et informasjonsmøte. 

 

Mobil- og DAB-dekning. 

Det er manglende dekning både i Nakkedalen og i Breivikdalen. Tidligere har Telenor avslått å gjøre tiltak for å bedre 

forholdene, men har bedt oss om å få Tromsø kommune om å være med på spleiselag for å bygge ut flere basestasjoner. 

Vi ber Telenor v/dekningsdirektør Bjørn Amundsen om et kostnadsoverslag og hva de forventer at Tromsø kommune 

skal bidra med at Telenor skal gå med på utbygging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salg av brukte biler fra Ramfjord, Hatteng (A.Pedersen bil og caravan) og Olderdalen (Marthinsen 

bil og lakk). 

Bedriften eies av Kent Marthinsen og Tommy Olsen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Årets 10 på topp er oppsummert. Totalt 29 personer har 

levert inn deltagerkort. Det er flere som har skrevet seg 

inn i bøkene, men alle som har fulgt med vet at skal det 

bli premie så må deltagerkort leveres inn i tide. 

Premier er trukket blant alle uten hensyn til hvem som 

har gått mest eller minst: 3 gavekort a 1000 kr til: Keth 

Johansen, Einar Vader og Ida Marie Mortensen. 5 

gavekort a 500 kr går til: Anna Johansen, Elise, 

Johannessen, Anne Berit Johannessen, Steinar Bruvold og 

Torunn Slettnes. Gratulerer alle sammen. 

Vi vil fortsette tiltaket neste år og håper at flere av 

hankjønn blir med. Det er nemlig damene som 

dominerer fullstendig. 7 menn og 22 damer gjør damene 

til de sprekeste her i bygda. 

For de som er konkurranseorientert tar vi med litt 

statistikk om de som har vært flinkest til å delta. Alle 

damer selvfølgelig: Keth Johansen har notert alle 

toppene, totalt 33 turer og har klatra 11215 høydemeter. 

Det er langt høyere enn Mount Everest. Anna Johansen 

har også notert alle toppene og har 19 turer med til 

sammen 8538 høydemeter. Den tredje som har vært på 

alle toppene er Solfrid Nilsen, som har 19 turer med til 

sammen 7549 høydemeter. 

Utviklingslaget vil belønne den som først når 50000 

høydemeter med en egen premie. Det skal være en gulrot 

for de som har lyst til å konkurrere med disse damene. 

Det er god spredning i alder på deltagerne, fra 8 til 71 år, 

det betyr at dette er et tilbud til alle som har lyst til å gå 

på tur. 

Våre sponsorer er: L. Hauan & Sønner, Skognes IL, AIS 

Regnskap A/S, Skarmokka Ribbe og Pinnekjøtt, 

Masterteknikk A/S, Labukt A/S, Dalen Husflidslag, Roar 

Winther, Motorgrossisten A/S og Pyramiden Sport. 

Tusen takk til alle som har deltatt. 

 

 

 



På grunn av stoffmangel tar vi med en oppskrift på 

julekaker som alle kan ha nytte av. I år tar vi for oss den 

viktigste av alle: 

Fattigmann. 

6 stk eggeplomme 

6 ss sukker 

6 ss kremfløte 

2 ss cognac 

0,5 ts kardemomme 

250 g hvetemel 

1 kg smult 

 

Slik gjør du det: 

Pisk egg og sukker til stiv eggedosis. Bland inn pisket 

krem og tilsett konjakk. Sikt på kardemomme og ca 4/5 

av hvetemelet. Resten brukes til utkjevling. Jo mindre 

mel, dess finere kaker. Arbeid deigen minst mulig. 

Kjevle ut litt deig om gangen. Skjær ut snipper med en 

bakkelsesspore. Lag et snitt i hver kake og "smett" den 

ene kakespissen gjennom hullet. 

Kok fattigmennene i smult eller matfett til de er lys gule. 

Det blir best om du klarer å ha smulten på omtrent 170 

grader. 

La dem renne av på kjøkkenpapir. 

Sørg for å ha et lokk til å legge over smultgryten, og et 

par gode grytekluter. Dersom smulten tar fyr må du ikke 

bruke vann! Legg heller på lokket og kvel flammen på 

den måten. 

Lykke til med bakinga. 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

Sjursnes Kroa. 

Fredag 30. desember kl. 18.00 er det duka for 

romjulsfest på kroa. Musikk med IKT-Band 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Tae Kwon Do. 
 

ITF Taekwondo avd. Sjursnes arrangerte gradering 5. desember. Av totalt 11 elever fikk 1n gult belte og 4 fikk grønt belte. 
Seks fikk blå stripe i beltet. 
I oktober deltok noen elever på NNM i Tromsø. Her fikk Ingeborg Mortensen gull og Sølvi Hauan bronse. 
 
Instruktør Are Hemmingsen er den som starta opp avdelinga på Sjursnes og gjør en kjempejobb med å følge opp alle i 
klubben. Vi oppfordrer flere til å bli med, nytt opptak av elever i januar 2017. 

 

 

Styret i Sjursnes utviklingslag: 

Leder:   Aase Berg 

Nestleder:  Inge Skognes 

Kasserer: Anbjørn Salamonsen 

Styremedlemmer: Roar Winther, Raymond Mortensen, 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 



Til slutt en liten godbit som er 130 år gammelt: 

Skolekretser i Lyngen og Sørfjorden, med etnisk sammensetning av befolkninga, 1886 

(Tegning av sogneprest Peter Bernhard Helgeby. Kilde: Statsarkivet i Tromsø) 

 

 


