
Protokoll styremøte i Sjursnes Utviklingslag. 
Torsdag 18. juni 2020 kl. 18.00 på Holmen. 
 

Til stede: Steinar, Jens, Merethe, Roar, Inge, Gunnar, Arnold og Torgeir.  
 
Vi møttes på Holmen klokka 18 i godt, kjølig sommervær og spiste oss mette på grillmat. 
Etter mat og kaffe ble det møtesaker og slik gikk det: 
 
Saksliste: 
 
  
Innkalling og saksliste godkjent. 
Protokoll fra styremøte 7.5.2020 godkjent. 
  
Sak 8/20: Mobildekning i Nakkedalen. Hva gjør vi videre? 
 
Vi har forstått at det blir for dyrt for kommunen/Telenor å legge strøm inn til Halvhaugen. Et 
alternativ er å strekke lavspent fra nødnettmast i Bukkheimen videre til Marithaugen og få en 
noenlunde brukbar dekning nordover i Nakkedalen.  
Merethe tar kontakt med IT-ansvarlig i kommunen, Frode Seipäjärvi for å få avtale om møte 
ang. saken. Arnold, Jens og Roar møter fra oss. Merethe gir beskjed til Roar om møte. 
 
  
Sak 9/20: Oppryddingsaksjon langs vegen og fjæra. Kartlegging og registrering av søppel 

etter vegarbeidet i forbindelse med asfalteringa + andre som har slengt søppel. Tatt opp på 

styremøte i oktober 2019. Skal vi gjøre noe med dette? 

Området fra Musnes til Feitelva er full av søppel i fjæra. Noe er privat søppel fra fylling og 

noe er fra raset i 2000 som tok 5 hytter. Det er også en god del søppel fra vegutbedringa 

som er slengt i fjæra så som autovern, stikkrennerør mm. Det er flere som har ansvar for 

forsøplinga, bl.a. Statens vegvesen som ikke sørget for opprydding etter vegutbedringa. 

Torgeir skriver brev til Tromsø kommune v/Bo Eide og Asgeir Johansen der vi ber om at 

søppelet blir fjerna. Vi bør også ta en opprydding langs fjæra til høsten andre steder der det 

trengs. 

 
Sak 10/20: Referatsaker:        
A – Sperregjerdet langs vegen. Søknaden fra sankelaget er ikke innvilget, men vi ble 
oppfordra til å søke på nytt neste år. Sankelaget skal sette opp nytt gjerde i rasområdet ved 
Musnes og ellers vedlikeholde resterende inn til Reiervik. Derfra og innover må vi bli enige 
med grunneierene om hva som kan gjøres. 
Dugnad lørdager framover sommeren med mål om å få tett gjerde fra Skarmunken til 
Reiervik i år. Søknad om midler til å gjerde resterende innover bygda må sankelaget og 
grunneierene bli enige om 
 
B – Mail angående vårryddeaksjon. Mail fra HS. 
 
C – Årsmøte i Hovedstyret. Mail fra HS. 
 
  
Eventuelt. 

• Fiskebruk lagra i fjorden. Noe er fjerna, men det er fortsatt noe som står igjen. 
Tromsø Havnevesen har svart at de ikke vil gjøre noe mer med saken. Om det vil 



nytte å arbeide mere med dette er uvisst. En mulighet er å kontakte 
forurensingsmyndighet. 

• Slitasje på vegen som følge av stor trafikk på grunn av kraftutbygging. 

• Brev til huseiere.  
Torgeir sørger at for nytt brev blir sendt. 

• Søknad om plassering av infotavle er sendt Statens vegvesen og kommet i retur. Ny 
søknad sendt Troms og Finnmark fylke. 

• Ikke avklart om søppelkontainer for hytteeiere er i boks. 
  
  
 


