
Protokoll til styremøte i Sjursnes Utviklingslag. 

Torsdag 12. desember 2019 kl. 18.00 på Sjursneskroa. 

Til stede: Arnold, Rebecca, Gunnar, Anbjørn, Steinar, Torgeir og Inge fra kl. 20.00.  
Fra Breivikeidet: Beate Nilsen, Åshild Lingrasmo, Tor Ivar Nymo, Svein Børre Hauglid, Eskild 
Hanssen og Kim Skog. 

 
Etter å ha fortært julemat var det julesaker på sakslista. Fra vår side hadde vi disse sakene 

oppe til diskusjon sammen med Breivikeidet: 

• Beredskapsplaner. 

Fergebiler som kjører i land på Breivikeidet kjører rett inn i rasområdet og det kan være 

opptil 100 biler som kjører i kø gjennom rasområdet. Potensialet for en omfattende ulykke 

er stort ved stor rasfare. Arnold kontakter Ola Solvang i avisa Nordlys for å få til en sak i 

avisa. 

• Varsling ved stenging av veg. 

Må være mulig å få til SMS-varsling ved vegstenging. I dag er det ikke noe varsling utenom 

på hjemmesida til SVV. 

• Friluftsparkering i Stormheimen. 

Blir neppe noen utbygging her heller før UFB blir bygd. Vi kan skrive til kommunen om 

hvorfor parkeringa ved Vartavarhaugen er stengt og ikke blir brøyta. Nordlyssesongen er 

starta og behovet for parkering blir større hver vinter. 

• E8/UFB. 

 

Saksliste: 

 
Innkalling og saksliste godkjent. 
Protokoll fra styremøte 14.11.2019. godkjent. 
 
Sak 23/19: Infotavla. 
Vedtak: Siste utgave av tavla er godkjent. Vi går inn for å bestille 2 eksemplar, disse plasseres i 
Nakkedalen og ved Joker. 

 
Sak 30/19: Mobilutbygging.  
Utbygging av 2 sendere i Nakkedalen, en i mast på Fjellvang og den andre På Halvhaugen eller 
i nærheta. Kommunen skal kontakte grunneierne ang. grunnerverv. Arnold har tilbudt tomt 
gratis. 



 
Sak 36/19: Ny versjon av kommuneplanens samfunnsdel. Møte Ramfjord grendehus 9. januar. 
 
Sak 37/19: Referatsaker:   

A – Reiselivsplan vedtatt. Tromsø kommune. 
B – Årsmøte i Hovedstyret, Scandic Grand Tromsø 21. og 22.mars 2020 
C -  Referat styremøte Hovedstyret 18.11.2019 
D – Svar på søknad til Småkraft. 
 
 


