April 2014
Årsmøte i utviklingslaget.
Sjursnes utviklingslag avholdt årsmøte 22. februar 2014 på Sjursnes Bo og Service-senter. Før
selve årsmøtet arrangerte vi folkemøte i samarbeid med Breivikeidet utviklingslag der temaet
var nye avløpskrav. Rune Dreyer og Arne Tessem fra Tromsø kommune informerte om
ordningen og bakgrunnen for den. De gjennomgikk ulike mulige løsninger for å innfri kravene.
Det ble opplyst at alle får frist til 2017 med å utbedre avløp, med mulighet for å få utsettelse til
2020.
Folkemøtet var godt besøkt, så godt at lokalet ble i minste laget.
Varaordfører Anni Skogmann var gjest på årsmøtet. Hun holdt en times innlegg og besvarte
spørsmål og kommenterte saker som ble tatt opp i møtet. Fra vår side ble spørsmålet rundt
fiberutbygging prioritert. Også samferdsel, vann- og avløpsutfordringer og bosetting ble
diskutert. Foreldregruppa for skoletur hadde ansvaret for matserveringa. Tusen takk til
foreldre og elever som stilte opp med god service.

Fiskekonkurranse.
Lørdag 12. april blir det stor fiske-konkurranse ved Nakkevannet.
Påmelding kl. 11.00 ved handicap-plassen og konkurransen skjer mellom kl. 12.00 – 14.00.
Salg av kaffe, pølser og brus.
Deltagelse koster kr. 150 for voksne og kr. 50 for barn.
Kafe på skolen fra kl. 12.00 med aktiviteter for barn og premieutdeling med flotte premier etter
konkurransen.
Arrangør: Skoleturgruppa.

Satellitt-telefon.
Tromsø kommune har stasjonert satellitt-telefoner i bygder som ofte er isolerte på grunn av
ras, fare for ras og stengte veier. Vi har i samarbeid med Tromsø kommune laget en
beredskapsplan der satellittelefon inngår som en del av beredskapen.
Telefonen er plassert hos Torgeir Olsen, Skarmokka. Sammen med Tromsø kommune er det
bestemt at telefonen stasjoneres der fordi det erfaringsmessig er ytre del av fjorden som oftest
er isolert på grunn av stengte veier.

Lys kirkegårdsvei.
Utviklingslaget har fått midler fra blomsterfondet til nye lysarmatur langs kirkegårdsveien. De
fleste lysene som er der i dag er fra 1980-tallet og stort sett svarte året rundt. I løpet av
sommeren blir det nye fine lys langs hele vegen og anledning for arbeidsvillige til å delta i
dugnad. Det skal også ryddes langs vegen slik at greiner som henger inn i vegen skal bort.

Kirka.
Som kjent er kirka restaurert og pusset opp, takket være enorm dugnadsinnsats fra bygda.
Imidlertid er ikke toalettene ferdigstilt. Utviklingslaget har sammen med byggforvalter i
Kirkelig Fellesråd tilbudt seg å ta ansvar for å gjøre arbeidet ferdig, men trenger midler til
innkjøp av utstyr og materiell.
Vi har søkt Ullsfjord menighetsråd om midler og de behandler saken i begynnelsen av mai.
Kirkelig fellesråd som har ansvaret for vedlikehold av kirkene er tom for penger og skal vi få
noe gjort må vi gjøre det sjøl. Dersom vi får finansiering blir det dugnadsarbeid igjen.

Nytt avløpsanlegg på Sjursnes.
Like over påske starter arbeidet med nytt kommunalt avløpsanlegg på Sjursnes. Anlegget skal
samle alle avløp på strekningen fra butikken til og med Dorteavegen.

Fiberutbygging og internett.
Som kjent ble Sjursnes utelatt da kommunen inngikk avtale med Nordix om
bredbåndsutbygging, vi ble heller ikke informert om avtalen. Vi har vært i møte med
kommunen og Nordix Data og vi har blant annet laget beboeroversikt for Sjursnes.
Styret vurderer fiberutbygging som en av de viktigste sakene for bygda. Både for skolen og
næringsliv er det avgjørende at vi blir med på lasset når fibernett kommer over alt ellers i
kommunen.
Dette er sak vi samarbeider med Hovedstyret for utviklingslagene i kommunen og
utviklingslagene i Jøvik, Oldervik og Breivikeidet om.
.

Aktuell historie.
Følgende er klippet ut fra Karlsøy bygdebok og er aktuell i forbindelse med 200 år jubileet for
grunnlovssamlinga i 1814:
Begivenhetene rundt Eidsvoll-forsamlinga i 1814 illustrerer svært godt de samferdselsproblem som
den gang rådde i landsdelen, uten noe offentlig transportsystem, og med ei svært sparsom
postrute med robåt.
Det forteller også om de vanskelige lokale forhold, som gjorde det umulig å samle almuen før i
løpet av våren og sommeren. Som kjent nådde ingen fra Nord-Norge til Eidsvollsforsamlinga
våren 1814, og landsdelen blei stående utenfor disse viktige rikspolitiske begivenheter.
Det mest interessante er kanskje de 2 utsendinger som blei valgt fra Karlsøy til valgtinget i
Tromsø. Den eine var den 35 år gamle gårdmann Johan Hysing Grimlund på Vannstua, som og
var lensmann. Den andre var den 60 år gamle Henrik Jensen fra Lakselv i Ullsfjord. Han er
oppført i adressen som sjøfinn, og altså ikke skjult under en yrkesbetegnelse.
Han er trulig den eineste av denne kategori blant alle de valgmenn av handelsmenn, lensmenn,
lærere, prester, gårdmenn og fiskere som ellers blei valgt fra landsdelen.
Vi ser altså at ingen av overklassen blei valgt hos oss, noe som i større grad enn adressen gir
uttrykk for et demokratisk sinnelag. Vi ser og at den eine av de to spesielt er oppgitt som same.
Det virker nærmest som det ligger både stolthet og etnisk bevissthet i denne gruppebetegnelse,
slik den er benytta i adressen til majesteten. At den aldri kom Kongen for øre, er ei anna sak.
Kilde: Arkivverket

Brevet til kongen.
I historien ovenfor refereres det til en adresse, det vil si et brev som ble skrevet mest
sannsynlig av sognepresten i Karlsøy. Følgende er klippet ut fra Karlsøy bygdebok:
Hva var så Karlsøyværingenes holdning til frigjørings-verket? Vi har bevart den høytidelige
adresse som blei vedtatt på Karlsøy 31/5 1814. Den er holdt i den sedvanlige pompøse, patriotiske
og konge-underdanige stil, uten noe innslag av demokratisk tankegang, og lyder slik i
litt modernisert språk:
Vårt elskede fedreland, bestemt til et rov for erobresyken og overlatt til seg selv, ble ei
forlatt, da forsynet i Deres Kongelige Høyhet, sendte det norske folk en fyrste, som
antok seg dets rettferdige sak, ble lovens handhever, og landets vise bestyrer.

Hvor ønsket vi verdig å kunne tolke den inderlige følelse av høyaktelse, kjærlighet og
takk-nemlighet vårt samfunn nærer for Dem, som med så stor oppofrelse og utrettelig
omsorg for vår trygghet og frelse, vil dele med oss farer og skjebne.
Likesom våre øvrige norske brødre, har også vi med tillit til Gud og håp på ham, avlagt
vår ed, og av vårt samfunn har vi utvalgt 2 medlemmer, nemlig gårdmann Johan
Hysing Grimlund og sjøfinn Henrich Jensen, hvilke vi herved befullmektige på Karlsøy
prestegjelds almues vegne, å møte ved den berammede amtsforsamling til valget av de 3
menn fra Finnmarken Amt, som skulle møte i Eidsvoll, for å bestemme og anta
Kongeriket Norges regjeringsform.
Med full fortrøstning til Dem, edle Fyrste, som allerede har gitt det norske folk så
mange prøver på Deres kjærlighet og hengivenhet, Deres varme oppriktige følelse for
Norges hell og heder, anbefaler vi oss alle med den urokkeligste troskap og hjerteligste
takknemlighet til Deres Kongelige Høyhets nåde.
Adressen var undertegna av 13 menn fra Karlsøy, med handelsmann Hans Figenschou, Kvitnes,
klokker Hans H. Leonard, Russelv, og sogneprest Marcus Fredrik Steen i spissen. De øvrige
undertegnere utgjorde et utvalg av den mest velstående almue, med etternamn som Crantz,
Indal, Hegelund, Figenschou, og Berg, foruten en Olsen og en Hansen.
Kilde: Arkivverket.

Vits:
En svenske til en annen: -Jag är intelektuell.
Den andre svarer: -Inte jag heller.

Stort sett veg.
De store vegprosjektene her i vårt nærområde står i kø for å få en løsning.
E8 i Ramfjord har enda en gang fått ny behandling. Denne gang har regjeringa gått inn og
bestemt at vegen skal ligge på østsida av fjorden. Det betyr ny runde med planlegging og
løsning av innsigelser.
Holmbuktura har vært stengt i lange perioder også denne vinteren. Det betyr at folk ikke
kommer seg på arbeid, skole og trøbbel for post, hjemmetjenesten og for alle sammen. Slik har
det vært siden vegen ble bygd gjennom Holmbuktura og slik blir det til skredsikring er på
plass. Et alternativ er å bygge Ullsfjordforbindelsen slik at det blir en alternativ veg til og fra
Jøvik/Olderbakken. Slik det er nå så er bygda dømt til tape i utvikling av både bosetning og
næringsliv. Det verste er likevel den usikkerheten alle som må bruke vegen lever under. Det
verste som kan skje er at liv må gå tapt før det blir gjort noe for å få en sikker helårsveg til
bygda.
FV 91 på Breivikeidet skal bli bedre. Enten etter en ny trase langs østsida av dalen eller med
opprustning av vegen der den går i dag. Statens vegvesen anbefaler bygging langs ny trase fordi
grunnforholdene er så kompliserte langs den gamle traseen.
Ullsfjordforbindelsen er selve rosinen i pølsa. Når den kommer er det ingen som veit, men det
er brei enighet om at dette er et av de beste og mest lønnsomme vegprosjekt i landsdelen. Sånn
sett burde den vært bygd for lenge siden. Enklere og kortere samferdsel mellom Tromsø og
Nord-Troms/Finnmark er den største gevinsten. For folk i fjorden her vil det gi oss mulighet til
å bo i fjorden og arbeide i Tromsø eller Lyngen med merkbar kortere reiseavstand. Det vil også
gi oss mange muligheter til nye arbeidsplasser lokalt. Det vil også bli enklere å samarbeide med
de andre bygdene i Ullsfjord på alle områder.
Når og om de blir alvor av alle disse planene for vegene i området er ikke godt å si.
Ullsfjordforbindelsen feirer 50 år som en god plan, ny E8 i Ramfjord er 26 år gammel og det er
ikke satt noen endelig dato for igangsetting av noen av disse prosjektene. Likevel er det bedre
grunn til å være optimist nå, ikke minst fordi tida går. Som bildet fra avisa Nordlys viser så har
vi lovnader fra høyeste politiske hold i landet.

Utsiktsrydding langs veien.
Vi ønsker å fortsette utsiktsryddingen langs veien og har søkt kommunen om områdemidler.
Kort fortalt har kommunen avslått søknaden, men vi har anket vedtaket og håper på positiv
behandling av anken. Vi håper vi kan fortsette arbeidet, men er avhengig av litt økonomisk
støtte.

Foto: Nordlys

Humpeveien.
Mange som har kjørt utover fra Sjursnes har merka at vegen er full av telehiv. Laget har
kontakta Statens vegvesen om dette og 27. mars var de på befaring.
To steder skal det graves opp, i Feitelvbakken og på Røyskattnes, dette skjer på grunn av store
telehiv. Det er ikke planlagt at vegen skal bli telefri slik at de andre humpene må vi leve med.
Autovern fra Klubben og innover skal flyttes ut slik at det blir 25 cm mellom asfaltkant og
jernskinne.
Dokumentering av avfall etter vegbygginga er noe vi i bygda kan bidra med. Det må gjøres når
snøen tine bort. Med slik dokumentering kan SVV pålegge entreprenør nøyaktig hva som skal
gjøres og vi kan ikke regne med opprydding etter at vegen er ferdig. Gi beskjed snarest mulig
til utviklingslaget om avfall som ligger langs vegen.
Det skal legges nytt asfaltlag fra Bergenes til krysset. Nytt asfaltlag skal også legges fra krysset
til Joker. Merking og opprydding skal gjøres før ferdigstilling som er satt til 23. juni.

Skolen og barnehagen.
Det er vanskelig å spå om framtida, men barnehager og skoler skal ha en ny gjennomgang for å
vurdere framtidig struktur. Tromsø kommune skal vurdere alle skole- og barnehagebygg.
Arbeidet starter på Kvaløya, men hele kommunen skal vurderes på nytt. Hva det blir
konkludert med til slutt er ikke godt å vite. Skolebygget på Sjursnes er 40 år gammelt, men det
er mange gamle skole- og barnehagebygg i hele kommunen. Tilstanden på en del av byggene
er ikke bra. Tromsø kommune blir nødt til å gjøre en stor innsats for å bedre forholdene for
barn og ansatte, det betyr både nybygg, renovering og nedleggelser. Skal vi beholde skole og
barnehage i framtida så må vi regne med at vi må gjøre en god innsats.

17. mai 2014.
Skoleturgruppa og Skognes IL er tildelt 17. mai-arrangementet på Sjursnes skole. Dalen
husflidslag serverer middag på Bo- og Servicesenteret.
Utviklingslaget er ansvarlig for å skaffe prest, korps om det er mulig og taler for dagen.

Ullsfjord kirke.
Søndag 13.4.2014
Kl. 17:00: Familiegudstjeneste.
Torsdag 17.4.2014
Kl. 19:00: Skriftemålsgudstjeneste.

Skognes Omegn IL.
Klubben arbeider for å bli bedre på alle måter og særlig er det viktig å få til en sunn økonomi
slik at klubben skal få ei trygg framtid. Støttemedlemskap koster kr. 100, eventuelt kr. 300 for
hele familien. Kontonummer til klubben: 4750 2720003.
Ellers er tippeandelen viktig for klubben og det er en fin måte å støtte idrettslaget på.
Innsamling av brukte mobiltelefoner og lotteri er i gang og før fotballsesongen kommer et flott
kampprogram med alt om sesongen.
I år får fotballaget nye drakter som er sponset av Joker Sjursnes.
Første hjemmekamp spilles på Bjørkmyra 15. mai mot Storelva dersom banen er klar til da.

Dagens vits.
Det var en gang to svensker og to nordmenn som skulle konkurrere om hvem som fikk mest fisk.
Nordmennene dro opp fisk etter fisk, men svenskene fikk ikke noen.
Da bestemte den ene svensken seg for å spionere på nordmennene. Han kom tilbake litt etterpå
og sa følgende til kompisen: – Dom har borat hol i isen!

Styret i Sjursnes utviklingslag:
Leder:
Aase Berg
Nestleder:
Inge Skognes
Kasserer:
Bjørn Even Salamonsen
Styremedlemmer: Roar Winther, Raymond Mortensen, Fritz Magne Pettersen, Gunnar
Skognes og Sølvi Hauan.
Vara: Jens Sørensen Tom-Vidar Hauan, Mikael Salamonsen og Torgeir Olsen som er sekretær.

Kontakt oss:
Sjursnes Utviklingslag
Postadresse: Stordalsstrandveien 112, 9030 Sjursnes

Ny hjemmeside: sjursnesnytt.no
Ny epost: post@sjursnesnytt.no

Sjursnes Kroa.
Lørdag 19. april smeller kroa til med påskefest. Jack Bjørkhaug spiller country som får fart på
gikta og Tone serverer fra kro-menyen fram til kl. 22.00.
Åpent fra kl. 18.00 til 02.00.

Fjorårets suksess gjennomføres også i år. En egen gruppe er i gang med å planlegge årets turer
og vi blir å innføre noen endringer i Ti på Topp 2014.
Noen av de enkleste turene inngår i Barnas 5 på topp, som er særlig egnet for barn og med
egen premiering.
Vi tar i mot innspill på forslag på turer, topper og gjennomføring. Kontakt Bjørn-Even
Salamonsen.

