
Protokoll styremøte i Sjursnes Utviklingslag. 

Torsdag 28. august 2019 kl. 19.00 på Sjursnes skole. 

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

Saksliste: 

 
Innkalling og saksliste godkjent. 
Protokoll fra styremøte 28.8.2019 godkjent. 
 
Sak 20/19: Lys langs kirkegårdsvegen. 
Nye LED-armatur vil koste vel 1000 kr/stk. 12 lyspunkt. Odd Henriksen kan bidra med 
montering. Jens er vår mann på saken. Torgeir purrer på TKN for å få svar på søknaden om 
støtte. Vi ber fortsatt om kr. 25000. 
 
Sak 23/19: Infotavla? 
Utsatt til neste møte. 
 
Sak 24/19: Utmarksgjerder og sau på vegen. 
Midler til gjerde kan søkes via sankelaget, muligens også via utviklingslaget. Mellom Reiervik 
og Musnes er det på grunn av rasfare best å bruke elektriske ferister over vegen. 
Torgeir og Jens tar en befaring langs gjerdet lørdag 5. oktober sammen med interesserte. 
 
Sak 25/19. Skoleskyssordninga.  
Foreldreutvalget ber om at skoleskyssruta snues på tirsdag og torsdag slik at elevene fra 
Sjursnes og innover ikke blir de som må vente hver gang. I dag venter de både før og etter 
skoletid på bussen mens de som skal utover ikke har ventetid i det hele. Rebecca skal skrive om 
saken for foreldregruppa og Torgeir kan lage et skriv fra utviklingslaget. 
 
Sak 26/19: Referatsaker:   

A – Referat styremøte i HS 27.8.2019. 
B – Mail fra HS ang. tilskuddsportalen på kommunens hjemmeside. 
C -  Brev til Tromsø havnevesen ang. trålredskaper på Ullsfjorden. Purring. 
D – Varsel om revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og planprogram til offentlig 
ettersyn. 
 

Eventuelt. 

• FV 91. Jens skriver og etterlyser fortgang på igangsetting av ny veg på Breivikeidet. 

• Folkemøte om ny kraftlinje? Torgeir tar kontakt med Ole Pettersen i TKN og ber om 
møte. Onsdag 2. oktober kan være en aktuell dato. 

• Nye lys i ballbingen? Torgeir sjekker hva som trengs for å skifte ut de gamle lysene og 
søker Nordkraft om tilskudd på kr. 10000 og Nakkevannet grunneierlag om kr. 5000. 



• Julebordsmøte sammen med Breivikeidet. 12. desember er en dato som er aktuell. 
Torgeir kontakter kroa om dette. Vi inviterer Vibeke Sivertsen som er ny kontakt for 
utviklingslagene i kommunen. 

• Mobilutbygging. Frist for anbud er 26.9. Telenor og Telia er interessert i å gi anbud. 
Torgeir kontakter Oddgeir Albertsen i kommunen om saken. 

 

 
 


