
Protokoll styremøte i Sjursnes Utviklingslag. 

Torsdag 2. mai 2019 kl. 19.00 på Sjursnes skole. 

Til stede: Roar, Inge, Steinar, Tom Vidar, Anbjørn, Jens, Rebecca, Gunnar og Torgeir.  

Saksliste: 

 

Innkalling og saksliste godkjent. 
Protokoll fra styremøte 16.4.2019 godkjent. 
 
Sak 15/19: 17. mai. Status: 

Prest er klar, kirka kl. 11.00. Tom Vidar er til stede og leder arrangementet fram til 
overrekkelsen til skoleturgruppa overtar etter talen.  
Flaggbærer er Raymond. Talen holdes av Emma Hauan, honorar 500 kr.  
Arnold skaffer utstyr til å bære flagget. 
Torgeir sørger for program. 

Inge skaffer premie til vinner av tegnekonkurransen. 
 

Sak 16/19: Forslag om nedleggelse av alle legekontor i distriktet. 
Torgeir lager skriv om saken. Vi ønsker å beholde legekontoret på Sjursnes. 

 
Sak 17/19: Historien til Sjursnesbygda. Hvordan komme i gang. 

Vi må lage en skriftlig bestilling/beskrivelse av hva vi ønsker å få med. Avgrens området 
til vestsida av fjorden. Finne fagfolk som kan hjelpe oss i gang og bistå. Avklare hvem 
som skal skrive/forfatte historien.  
Kulturavdelinga i kommunen/fylket, Tromsø museum vil kunne gi svar på noe. 
Finansiering: undersøke om det finnes kulturmidler vi kan søke. Bank og 
forsikringsselskap er også mulige bidragsytere. 
Anbjørn får ansvar for å undersøke videre. 

 
Sak 18/19: Søknad om støtte til Skognesensemblet. 

Vedtak: Søknaden innvilges med kr. 5000. 
 

Sak 19/19: Referatsaker:   
A – Møte 25. april på Breivikeidet. Tromsø som bærekraftig reisemål. 
Tom Vidar deltok på møtet og informerte om saken. Utfartsparkering og toalett var noe 
som ble snakket om. 

B – Flerbrukshall i Ramfjord. 
Vi støtter Ramfjord i denne saken. Torgeir gir beskjed til Ramfjord utviklingslag.  
C – Toalett i utfartsområder. 
Orientering fra Margrethe Rabås, Tromsø kommune. Det skal bygges toalett 6 steder i 
sommer. 4 på Kvaløya og 2 på fastlandet, Tønsvika og Snarbyeidet. 

 
 
Sak 24/18: Informasjonstavle. 



Møte 3. mai hos Anbjørn. Raymond, Torgeir og Anbjørn. 
 
Eventuelt: 

• Mobildekning og utbygging i Nakkedalen. Roar har fått beskjed fra Heitmann 
om at saken skal ut på anbud, igjen. Vi sender mail til Oddgeir Albertsen om 

saken og framdrifta i den. Torgeir. 
• Vegen til kirkegården. Roar kontakter kirkevergen og etterspør vedlikehold av 

vegen og hva som skjer med utvidelse av parkeringsplassen. 
• Informasjon om ny kraftlinje. Hva med et informasjonsmøte. Grunneiere er 

informert om selve kraftutbygginga og Troms Kraft har ikke planer om noe 
møte dersom det ikke er ønsket. Ole Pettersen i TK skal ta kontakt med Roar 
når det nærmer seg. 

• Fiber til skolen/senteret. Saken er satt i bestilling. 

• Nye grunnkart og skredkart. Roar undersøker med kommunen. 
• Lavvo som Nakkevannet grunneierlag har kjøpt inn. Problemer med å få 

plass til å plassere den. 
 

 

 

Neste møte: 6. juni. 


