
Protokoll felles styremøte i Sjursnes og Breivikeidet Utviklingslag. 

Torsdag 14. desember 2017 kl. 18.00 på Sjursneskroa. 

Til stede: Åshild Lingrasmo, Erwin Wold, Beate Nilsen, Kim Skog, Aase Berg, Tom Vidar Hauan, 

Sølvi Hauan, Roar Winther, Gunnar Skognes, Steinar Larsen, Arnold Hauan, Torgeir Olsen og 

beredskapsrådgiver I Tromsø kommune Leikny Bakke Lie. 

Møte med beredskapsrådgiver. 

Beredskapsrådgiver i Tromsø kommune, Leikny Bakke Lie, er invitert for å diskutere hva som 

må gjøres for å bedre beredskapsarbeidet i kommunen og for å bli kjent med hva vi ønsker 

fra vår bygd. Hun er ansatt fra 1. oktober, utdannet innen samfunnssikkerhet og beredskap, 

fra Stavanger og har arbeidet 6 i år i oljebransjen. Hun har tidligere vært på Breivikeidet og 

skal rundt til alle utviklingslag. Hun har fått en rundtur i bygda for å se på områder med 

rasfare. Nytt simkort satt inn i satelittelefonen. 

-Beredskapsplaner, finnes det maler? 
LBB: Skal sjekke om det finnes maler eventuelt lage maler for lokale beredskapsplaner. I 
tillegg skal det på plass en vaktordning for kommunal beredskap. 

 
-Stenging av veger i forbindelse med ras og rasfare. Det må være mulig å få et varslingssystem for de 
som berøres, spesielt hjemmetjenesten. I dag er det brøytemannskapet som får telefonstorm når 
veger stenges, som regel i de hardeste brøyteøktene. Det må være mulig å få andre til å ta denne 
trøkken. 
 
-Varsling av rasfare, varsom.no. Denne baserer seg på varsling av rasfare i fjellet mens rasfare over 
offentlige veger ikke alltid er den samme som i fjellet. 
 
-Hva slags funksjon skal Bo- og Servicesenteret ha i beredskapsarbeidet? 
 
-Hjertestarter. Problem at de ansatte ikke blir utdanna i bruk av denne og vegrer seg for å bruke den. 
 
-Spørsmål om satelittelefonen og gjennomgang av hva den er tenkt brukt til. 
 
-Manglende mobildekning i Nakkedalen. Dette er tatt opp med Telenor og kommunen gjentatte 
ganger. Telenor er klar på at kommunen må bidra for at det skal bli utbygging mens Tromsø 
kommune ikke har klart å gi oss et svar tross mange henvendelser. DAB-radio fungerer heller ikke i 
Nakkedalen. 

Hva med å gå videre til de politiske partiene når det ikke nytter å henvende seg til 
kommunen. Vi har i liten grad brukt dette, men har gode erfaringer fra sist gang det ble 
foreslått å legge ned skolen. 

 
-Vann fra kommunalt vannanlegg kan ikke brukes til å slukke brann fordi det er fare for forurensing 
og det er derfor ikke blitt utdelt koblinger som passer.  
 
-Helikopterlandingsplasser. Disse må innarbeides i beredskapsplanen. 
 
 



Møte mellom Breivikeidet og Sjursnes utviklingslag. 
 

• Mail fra Hovedstyret om å få til en samlet oversikt over nødvendige tiltak for å bedre på 
forsøplingsproblemene som økende turisme fører til. Det er snakk om å plassere ut 
søppeldunker og toalett. Hovedstyret vil også foreslå at det blir innført en turistskatt. 
Breivikeidet har fått svar om at det skal settes inn tiltak i Stormheimområdet. Sjursnes har 
ikke hørt noe, men vi sender inn på nytt de forslagene som ble sendt inn sist. Svarfrist er 10. 
januar. 

• Ullsfjordforbindelsen/ny FV 91 på Breivikeidet. 
Det virker som om Tromsø kommune fortsatt er en klamp om foten for at det skal skje noe 
med disse vegutbyggingene. Ny FV91 er ferdig planlagt, men nødvendig planarbeid som 
kommunen må gjennomføre er ikke ferdig og videre iverksettelse av prosjektet er stoppa i 
påvente av at dette skal komme på plass. Når det gjelder UFB så virker som om det ikke 
finnes initiativ i kommunen til å få fortgang i prosjektet. Andre prosjekt blir framhevd som 
viktigere mens tiden er overmoden for å få på plass UFB. Med fylkessammenslåinga øker 
behovet for forbindelsen og lokalt er det like store problemer på Sjursnes/Breivikeidet for 
hjemmetjenesten å få utført nødvendig arbeid når vegene er rasstengt som det er i 
Lakselvbukt/Jøvik. Torgeir får i oppdrag å kladde et brev om saken. 

• Tursti. Forslag om at Breivik IL tar på seg å merke turløype fra Breiviknes til Karltind. Sjursnes 
utviklingslag har fått midler til å kjøpe inn godkjent merkeutstyr og skal merke løype til 
Karltind, Musnestind og Lavangstind til sommeren. 

• Bo- og Servicesenteret.  
Vi innkaller til møte med leder for Fastlandet omsorgstjeneste Britt Fosse, leder for helse og 
velferdskomiteen Gunhild Johansen og leder for Sjursnes Bo- og Servicesenter Heidi Sæter for 
å avklare hva som er utfordringene til senteret. 

• Sjursnesnytt før jul. 
Forslag til innhold: Lysløypa i Breivik er tråkka, kirka og kroa, Roar har 3 ledige boligtomter, 
tomtene i Lavangen har fått krav om grunnundersøkelse 


