Protokoll styremøte i Sjursnes Utviklingslag.
Onsdag 6. juni 2019 kl. 18.00 på Holmen.
Til stede: Roar, Anbjørn, Gunnar, Inge, Jens, Steinar, Rebecca og Torgeir + to fra
Troms Kraft: prosjektleder Ole Pettersen og John Magnus?
Vi møttes på Holmen klokka 18 og starta med grilling og matorgie. To fra Troms Kraft
presenterte planene for ny 22 kV kraftlinje fra Stordalen til Jøvik. Igangsetting av
bygging er satt til begynnelsen av august i år.
Troms Kraft vil informere om bygging av ny kraftlinje i en folder som sendes ut når alt
er klart. Om det er ønske om et eget informasjonsmøte så vil Troms Kraft være
positive til det.
Prosjektet er utlyst på anbud. Bygges delvis i og langs eksisterende linje. Tremaster
vil bli brukt i hele traseen. Helikopter blir brukt til å frakte ut stolper og materiell.
Kulturminner kartlegges av kommune, fylkeskommune og Sametinget.
Ny linje vil forbedre sikkerheten for strømforsyning i bygda og gi muligheter for økt
næringsvirksomhet.
Prosjektet skal være ferdig til september 2020. Riving av gammel linje vil bli gjort i
2021.

Innkalling og saksliste godkjent.
Protokoll fra styremøte 2.5.2019. godkjent.
Sak 15/19:
17. mai. Gjennomgang.
Sak 16/19:
Toalett og turister. Hva med kirketoalettet?
Prøveprosjekt i Lakselvbukt der butikken skal ha åpent toalett mot en økonomisk
støtte fra kommunen. Kan dette være noe for toalettet ved butikken?
Sak 17/19: Historien til Sjursnesbygda. Hvordan komme i gang. Anbjørn
Sak 18/19: Forslag til beitebruksplan for Tromsø kommune. Merknadsfrist 23.6.19.
Sau- og geit har sendt egen uttalelse til saken.
Sak 19/19: Referatsaker:
A – Brev ang. nedleggelse av legedag på Bo- og Servicesenteret.
B – Referat fra Hovedstyrets møte 20. mai.
C - Oppsummering av alle notater fra workshop Hovedstyrets årsmøte.
Eventuelt.
• Kan et næringsfond for Ullsfjorden være aktuelt i kjølvannet av
kraftutbygginga.
• Lysarmatur langs kirkegårdsvegen bør skiftes. Søke støtte fra Nordkraft og
Troms Kraft.

