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     Referat fra styremøte  
  Tromvik utviklingslag Ref: 2016s10 13.oktober  2016 kl 19:00 

Referent:		Peter	Utnes	 Sted:  
Grendehuset 

 

Innkalt:	Line	Pettersen	Klausen,	Tor	Hansen,	Alvin	Berntsen,	Peter	Utnes,	Bjarnhild	Olufsen,													
															Anne	Birgitte	Fyhn,		Ragnhild	Johansen,	Dan-Ørjan	Robertsen	
Forfall:		Ragnhild	Johansen,	Dan-Ørjan	Robertsen 

Sak nr.  Sak Kommentar og behandling 
1 Ringvirkningsanal

ysen 
Bakgrunn: Tromvik er blitt lovet en ringvirkningsanalyse fra Tromsø 
kommune (varaordfører / medlem av formannskapet Jarle Aarbakke) 10. 
august 2016 ved møte med formannskapet.   
 
Nofima skal utføre en ringvirkningsanalyse i regi av Troms fylke (Willy 
Ørnebakk, fylkesråd for helse, kultur og næring), Tromsø kommune og 
Tromsø Næringsforening  (NFTR – www.nftr.no,  Nils Kristian Sørheim 
Nilsen, sjef). Fylke har bevilget 1.5 millioner kroner, og kommunen har gitt 
ytterligere midler for å få større nedslagsfelt i Tromsø regionen. 
 
. Avisoppslag:  
 http://www.itromso.no/nyheter/2016/10/10/Vil-vite-hvor-mye-vi-egentlig-
tjener-p%C3%A5-fiskeri-13621880.ece 
 
Foregående rapport basert hovedsaklig på havbruk: 
https://www.nofima.no/filearchive/Rapport%2028-2012.pdf 
 
Denne rapporten har et større focus på fiskeri, og dets effekt på Troms og 
Tromsø. For Tromvik vil denne rapporten være et ledd i å få frigjort midler 
til FV57 gjennom NTP. 
 
Vedtak: Anne Fyhn sender e-post til Ørnebakk og Nilsen for å underrette 
om at vi er oppmerksomme på saken, og at det ved møte med 
formannskapet 10.august 2016 ble gitt lovnad om at Tromvik skulle få en 
slik verdiskapningsanalyse for å styrke argumenter om midler til FV57 
gjennom NTP.  Mailhistorikk med kommunen vedlegges e-post. Viktig å 
presisere effekter ved forbedring av FV57 ifht ringvirkninger. 

2 Bassenget -  
Regler for bruk 

Bakgrunn: Det er ikke kartlagt regler for bruk, hvem som bestemmer 
reglene og hvem som skal gjøre jobben med å administrere utlån. 
 
Tromvik Idretts- og Ungdomslag (TIUL) er i prosess med å få klargjort 
regler ifht utleie med kommunen. Det er sendt epost (se vedlegg).  
 
Utleie av bassenget finnes her: 
http://utleie.tromso.kommune.no/articles/10082 
 
Vedtak:  TIUL jobber videre med denne saken.  
 

3 Grendehuset – 
regler for bruk 

Ved leie av grendehuset 10. august ble det ikke ryddet sist. Det var uheldig 
at Utviklingslaget hadde glemt dette. Utviklingslaget beklager dette, og vil 
være oppmerksom på dette til neste gang.  

4 Sikkerhetsberedsk Det stilles spørsmål om beredskapen og protokolloer knyttet opp mot dette 
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ap og bruk av 
satelitt-telefon 

bør evalueres. Det gjelder bruk av hjertestarter, oksygentank, satelitttelefon 
etc.  
 
Ved forrige ulykke (hjerteinfarkt) ringte ikke AMK til noen som hadde 
tilgang til oksygen og hjertestarter.  
 
Kode til boksen hvor nøkkel til skolen befinner seg bør utleveres til bygda 
slik at man ved en ulykke kan få tilgang til hjertestarter og oksygentank. 
 
Vedtak: Bjarnhild Olufsen kontakter Helselaget for å få dem til å sende brev 
/ e-post til AMK for å få en god beredskapsprosedyre på dette.  
Utviklingslaget stadfester kontaktpersoner for beredskapen i bygda, samt 
offentligjør dette på hjemmesiden og på facebook gruppen slik at disse 
opplysningene er tilgjengelig i krisesituasjoner. Per i dag er midlertidlig 
kontaktpersont Tor Hansen. Denne saken taes med videre til neste styremøte 
hvor det inviteres representant fra Helselaget, samt Mari Ann Johansen som 
jobber med denne saken etter ønske fra årsmøtet i utviklingslaget.  

Referat
sak 1 

Sårbarhet i 
beredskapen på 
yttersida.  

Det er opplevd sårbarher i beredskapen på yttersia. Dette forsøkes 
forbedredret ved å sende brev til fylkesmannen(se vedlegg).  

Eventu
elt 

Lys på mollo Det er ønske at Tromvik utviklingslag sender brev til kommunen for å få 
forlenget antall lyspunktene ved den store molloen, samt få byttet brente 
lyspærer.  
 
Vedtak: Anne Fyhn sender e-post til postmottak 
(postmottak@tromso.kommune.no) og næringsrådgiver 
 Øyvind Rasmussen (Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett, Tlf: 907 
78 667|77790272, oyvind.rasmussen@tromso.kommune.no). 
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E-post sendt i forbindelse med bruk av bassenget:  
 
From: "Mari-Ann Johansen" <maajohan@online.no> 
Subject: Tromvik skole og basseng 
Date: 10 October 2016 at 22:40:14 GMT+2 
To: "Valle, Lise Fransiska" <lise.fransiska.valle@tromso.kommune.no>, 
<bjarnhildolufsen@hotmail.com>, Engelskjøn, Thomas 
<Thomas.Engelskjon@tromso.kommune.no>, "Haavind, Bi" 
<bi.haavind@tromso.kommune.no>, "Mikkelsen, Trond" 
<Trond.Mikkelsen@tromso.kommune.no>, "Lisa Hoen" <Lisa.Hoen@tromso.kommune.no>, 
Øyvind Jørgensen <oyvind.jorgensen@tromso.kommune.no> 
Cc: "Bjarnhild Olufsen" <bjarnhildolufsen@hotmail.com>, "Tromvik Fiskarlag" 
<tromvik.fiskarlag@gmail.com>, "Roar Arne Robertsen" <roarrobe@hotmail.com>, "Fyhn Anne 
Birgitte" <anne.fyhn@uit.no>, "Anne-Britt Johansdatter" <ab.johansdatter@gmail.com>, 
"Tromvik utviklingslag" <utviklingslaget@tromvik.no>, "Helene Hermansen" 
<helenem63@hotmail.com> 
 
 
Hei. 
Her er forslaget fra Tiul, Helselaget, Fiskarlaget, Utviklingslaget og Fritidsklubben i Tromvik. 
Håper Tromsø kommune har mulighet til å behandle dette fort ettersom det vil være 
hensiktsmessig å få igang en rask løsning. 
 
Mvh 
Mari-Ann Johansen, referent i møte med foreningene. 
 
 
 
Kopi Tiul, Helselaget, Utviklingslaget, Fiskarlaget og Fritidsklubben. 
Kopi til vaktmester v Tromvik skole. 
Gymsal	
og	
Basseng	

Vi	over	
60,	
damer	

Senioer	
begge	
kjønn.	

Tiul	
Svømmecafe	
barnefamilier	

Zumba	
etterfulgt	
av	
svømming	

Fritidsklubben	
med	barn	fra	
Ersfjordbotn	
og	Tromvik/	
Grøtfjord	

Tiul	
voksne	

	 	

Mandag	 Kl	12.00	
14.00	

	 	 18.00-
20.00	

	 	 	 	

Tirsdag	 	 11.00-
13.00	

	 	 	 	 	 	

Onsdag	 	 	 17.30-20.00	 	 	 	 	 	
Torsdag	 	 11.00-

13.00	
	 18.00-

20.00	
	 	 	 	

Fredag	 	 	 	 	 17.30-21.00	
på	datoer.	

	 	 	

Lørdag	 	 	 	 	 	 	 	 	
Søndag	 	 	 	 	 	 	 	 	
 
Fritidsklubben har satt opp datoer og er tilbud for barn i Tromvik. Grøtfjord og Ersfjordbotn. Støtte til klubben gis av Kultur 
og idrett. 
Tromvik Fiskarlag avventer på forlengelse av avtale med Tromsø kommune, Eiendom. Her ser en det hensiktsmessig å leie ett 
klasserom som før, med tilgang til kjøkken, dusjer, basseng og vaskemaskin som tidligere. Prisen har vert satt til 2000,- pr 
mnd. 
Vi foreslår at vi stiller med et spleiselag der vi (Tiul, Helselaget, Utviklingslaget og Fiskarlaget) bidrar med en årlig sum på kr 
4000,- samt tar dugnader som vi har gjort til nå med rydding og rundvask på kjøkkenet.  
Videre foreslår vi at utleie av skolen gjøres igjennom booking på kommunens utleiesentral.  
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Helger og dager der det ikke står utleiet på kommunens side ønsker vi å kunne leie ut til små grupper. Vi tenker oss et system 
der en avtaler lokalt, henter nøkler lokalt, skriver seg opp og betaler lokalt. Innkomne utleie inntekter overføres til kommunen 
etter avtale. 
På bading tenker vi en pris for medlemmer av Tiul, der medlemmer lokalt betaler en pris, mens andre som ikke har 
bostedsadresse og som svømmer eller leier betaler en annen pris. Dette for at det skal være ei gulrot til de som er med å holde 
skolebygget i orden og som deltar med dugnader som rundvask og rydding. 
Vi ser det hensiktsmessig å kunne starte med dette forslaget med det samme og ber Tromsø kommune behandle dette raskt. 
Det kan være lurt å ta en avaluering til våren for å se om dette har fungert. 
 
På vegne av Tiul, Utviklingslaget, Fiskarlaget, Helselaget og Fritidsklubben 
Mari-Ann Johansen, sekretær. 
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Tromvik Utviklingslag/ Anne B. Fyhn
Ve ngsøy Utvi kl i ngslag I Jørgen Jenssen
Skulsfjord og Lyfjord Utviklingslag
Ellinor Sanden Jensen
Skulsfjordvn 285
9103 Kvaløya

Fylkesmannen iTroms
Postboks 6105
9291f romsø Dato: 10.10.20L6

Kopi : postmottak@tromso. kommu ne. no.

sÅRBARHETEN.I BEREDSKAPEN VED BRUDD PÅ ALt TELEKOMMUNIKASJON.

lnnbyggerne i bygdene på yttersia Tromsø deriblant Tromvik, Vengsøy, Skulsfjord og Lyfjord fikk i

januar 2016 erfare hvor dårlig beredskapen er her ute ved brudd på tele- og fibernettet.
Dette da sjøfiberkabelen måtte kuttes på grunn av at en hval hadde vikla seg inn i den.
Resultatet var at vi mistet både telefon og nettforbindelsen. Det viste seg nemlig at i tillegg til
selskapet som leverer fibernettet benytter også mobiloperatørene seg av samme kabel.

Selv om teleselskapene tidlig fikk tilbud fra nettselskapet om muligheter for omkopling måtte det
både massivt press fra innbyggerne og stor mediedekning til før den største operatøren tok imot
tilbudet og gav sine kunder en midlertidig løsning. De som var kunder hos andre selskaper måtte
vente L4 dager til ny kabel var lagt.

Utviklingslagene har i løpet av dette året hatt god kontakt med Tromsø kommune som gjør seg de
samme bekymringer som oss angående sårbarheten i beredskapen.
Med hundrevis av hval inn fjorden hvert år der kabelen ligger og med fiskebåter som kaster etter sild
og setter ut sildestenger så er nok sjansen til stede for at noe lignende kan skje igjen.

o Vi ber derfor Fylkesmannen ta denne saken videre til sentrale myndigheter der de ber om at
teleselskapene får krav om å ha utstyr i beredskap slik at de i løpet av en dag eller to kan
gjøre midlertidige omkoplinger der det er mulig når slike brudd oppstår.

o Vi etterspør samtidig beredskapsplaner for å opprettholde sivil beredskap ved ulykker,
sykdom eller stengte veger om det skulle bli brudd på telefon- og nettforbindelsen.

Med vennlig hilsen

Tromvik Utviklingslag

ful,!4i^'*
Anne Birgitte Fyhn

utvikl ineslaeet@tromvik.no

sfjord og

epost: styretslu@gmail.com vengsovutvikl i ngslag@ema il.com

 


