
Protokoll styremøte i Sjursnes Utviklingslag. 

Onsdag 13. september 2017 kl. 19.00 på Sjursneskroa. 

 

Til stede: Roar, Gunnar, Tom Vidar, Raymond, Aase, Arnold og Torgeir. 

Saksliste: 

Sak 32/17: Innkalling og saksliste godkjent. 

Sak 33/17: Protokoll fra styremøte 31.8.17. godkjent. 

Sak 34/17: Høstmøte 7.oktober i Hovedstyret. Innspill til endringer på vedtektene innen 

20.september 2017. Vedtektene sendes som vedlegg. 

Vedtak: Vi har ingen forslag til endringer. Vi har ingen som vil delta på høstmøtet og gir beskjed om at 

vi er fornøyde med vedtektene som de er. 

Sak 35/17: Innspill til økonomiplanen. Korttidsplasser ved senteret og mobildekning i Nakkedalen. 

Innspill er sendt.  

Sak 36/17: Referatsaker:   

 A  - Mail til Tromsø politidistrikt ang. fartsgrense ved skolen. 

 B - Rapport om transportutviklingen på fylkesvegene. 

http://www.tromsfylke.no/#/innhold/nyheter/ny-rapport-sa-mye-oker-transporten-pa-

veiene-i-troms/  

 

Eventuelt.  - Hus som er ledige og som kan leies ut. Dette har blitt kartlagt. 

Vedtak: Forslag til brev til huseiere sendes styret for godkjenning. 

- Workshop for reiselivet. Tom Vidar ga muntlig referat fra samlinga.  

• Ordføreren til stede. 

• Offentlige/åpne toalett i distriktene. 

• Mye prat om det som skal skje i ytterdistriktene i kommunen. Indre strøk er 

ikke så i vinden i kommunal tankegang. 

• Gruppeoppgaver med slagordjakt. 

 - Bo- og servicesenteret. 

 Vedtak: Vi ber om møte med senterleder og leder for Fastlandet for å diskutere 

http://www.tromsfylke.no/#/innhold/nyheter/ny-rapport-sa-mye-oker-transporten-pa-veiene-i-troms/
http://www.tromsfylke.no/#/innhold/nyheter/ny-rapport-sa-mye-oker-transporten-pa-veiene-i-troms/


hva vi kan gjøre for å sikre framtida for senteret og få uttrykt vår bekymring for 

redusert drift. 

-Næringslivsmøte. Tanken bak er å samle private næringsutøvere og få fram tanker 

om hva som bør arbeides videre med. Næringssjefen i kommunen inviteres. 

Tidspunkt: på nyåret. 

Vedtak: Vi kontakter våre aktuelle aktører for å lodde stemninga for et slikt seminar 

og ber Breivikeidet om samarbeid.  

-Nedleggelse av Sjursnes som egen valgkrets. 

Vedtak: Vi be Tromsø kommune om en evaluering av utviklinga av valgdeltagelsen for 

beboere som tilhører gamle Sjursnes valgkrets i forhold til tidligere valg. Vi ønsker 

også å få vite hvor mye kommunen har spart på å legge ned Sjursnes som egen 

valgkrets. 

-Mobildekning i Nakkedalen. 

Vedtak: Vi kontakter IT-ansvarlig i kommunen og ber han om å få Telenor til å 

utarbeide kostnadsoverslag for hva utbygging i Nakkedalen innebærer. 

-Kommunalt avløpsanlegg. 

Vedtak: Vi ber Tromsø kommune om å vurdere å utvide det kommunale anlegget til å 

dekke området nord for Lavangselva. Det bør strekke seg til Russeberget og opp til 

Sjursneskroa. Det er et område med potensielt større behov i framtida og det er 

vanskelig med infiltrasjonsløsninger pga grunnforholdene på land og i sjø. 

-Brannvakta på Sjursnes har ikke tilgang til kommunalt vannanlegg. Vi må få en 

forklaring fra kommunen på hvorfor dette er tilfelle. Det må være viktigere å slukke 

brann enn at anlegget kan bli tomt for vann. Hvor blir det av utvidelsen av 

vannreservoaret? Raymond tar det opp med Hans Inge som er sjef for brannvakta.  

- Ønske om å få utarbeidd informasjonstavle og -hefter med kart og angivelse av 

severdigheter for å informere tilreisende. Dette kan vi ta opp på næringsseminaret. 

-Vegskilting til Sjursnes. I dager det ingen skilting av hvordan man kommer seg til 

Sjursnes utenom skilt ved krysset i Breivik. 

Vedtak: Vi sender henvendelse til SVV og ber om at det settes opp skilt med angivelse 

av kjøreretning til Sjursnes på E8 ved Fagernes og på fergekaia på Svendsby. 

 

 

 

Neste møte: torsdag 26. 10. 2017 på skolen. 


