
Protokoll styremøte i Sjursnes Utviklingslag. 

Torsdag 31. oktober 2019 kl. 19.00 på Sjursnes skole. 

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

Saksliste: 

 
Innkalling og saksliste godkjent. 
Protokoll fra styremøte 26.9.2019. godkjent. 
 
Sak 20/19: Lys langs kirkegårdsvegen.  
Tilsagn om kr. 25000 fra Troms Kraft til dette. Nye LED-armatur blir dyrt. Mulig at nye LED-
pærer er et godt alternativ, pris på disse er kr. 805/stk. Det er kjøpt inn 2 slike som skal prøves 
ut før vi kjøper inn flere. Jens er vår mann på saken. 
 
Sak 23/19: Infotavla. 
Forslaget sendes ut på nytt slik at alle kan se på det fram til neste møte. 
 
Sak 24/19: Utmarksgjerder og sau på vegen. 
Vi har fått inn 2 brev om saken, Roar har sendt svar på disse brevene. 2 tilbud om elektrisk 
ferist er mottatt, søknad til Statens vegvesen må sendes snarest. Torgeir. 

 
Sak 25/19. Skoleskyssordninga.  
Vi bruker brevet fra foreldregruppa som mal og sender til Troms fylkeskommune + kopi til 
aktuelle. Torgeir. 
 
Sak 27/19: Informasjonsmøte om ny kraftlinje. 
7 frammøtte fra bygda og disse fikk en gjennomgang av hvordan arbeidet med kraftlinja er 
planlagt. Hovedlinja skal stå ferdi 15. 9. 2020, mens forgreininger kan bli tatt etter dette. 
Opprydding/riving av gammel linje har frist til 1.6.2021. 
Vi sender skriv til TKN om rydding av hogstavfall i traseen. Torgeir og Inge. 
 
Sak 28/19: Regionalt møte på Fagernes. 
Tom Vidar var til sted på møtet og la fram våre saker.  
 
Sak 29/19: Referatsaker:   

A – Reguleringsplan Ramfjordmoen. 
B – Mail fra Troms fylkeskommune ang midler til igangsettingstiltak. 
C -  HS, om frist for rapportering av aktiviteter. 
D – HS, referat fra siste styremøte i HS. 
E – Folkemøte om ny kraftlinje? 
F- Brev om ny FV 91 på Breivikeidet. 
 

Eventuelt. 

• Mobilutbygging: Roar graver i saken. Tildeling av anbud skal være klart nå. 



• Møte/folkemøte ang. kraftutbygginga. Roar kontakter Torbjørn Sneve i Nordkraft og 
eventuelt Ole Pettersen i TKN. 

• Prosjekt flere folk til Sjursnes.  
- Annonsering/reklamere  
- Aksjon ala klokkestuntet på Sommarøybrua 
- Legg hjernan i bløt til neste møte, kom med forslag. 

• Fibertilknytning på skolen. Utstyr levert på skolen 24.9. Der ligg det fortsatt umontert. 
Merethe sjekker om det er planer om å få det opp og gå. 

• Oppryddingsaksjon langs vegen og fjæra. Kartlegging og registrering av søppel etter 
vegarbeidet i forbindelse med asfalteringa + andre som har slengt søppel. 
 
 


