
Styremøte Tromvik utviklingslag 9. mars 2016  

kl 20.00 på skolen 

Saksliste: 

1. Veien. Oppsummering etter raset. Info fra veigruppa. 

2. Årsmøte for utviklingslagene. Møtet finner sted på the Edge 9.-10.april. Utviklingslagene 30 år. 

Hvert lag skal beskrive området: 3 viktigste saker. Fremtiden. 

3. Bassenget. Info etter møte med kommunen. 

4. Samferdselsministerens turné sommeren 2016 

5. Eventuelt. 

 

Til stede: Line, Tor, Dan Ørjan, Alvin, Ragnhild (vara), Bjarnhild (vara) og Anne. Forfall: Peter.  

Referat.  

1. Alvin informerte at fylket ba oss få drahjelp fra kommunen. Øystein Miland fra Vegvesenet vet 

mye, han forteller at det ikke er friske penger før 2017. Fv 57 er nå prioritert høyere enn tidligere slik 

at vi og kommunen sammen bør presse på. Bjarnhild forteller at fylkesråd sier vi må ha drahjelp fra 

kommunen. Alvin melder at veigruppa gjerne vil ha møte med kommunen i Tromvika, helst om 

våren/ i vårløsninga. Bjarnhild sier at tunnel fra Grøtfjord kan være noe begge bygdene kan enes om. 

Et folkemøte må bestemme om folk ønsker tunnel eller ikke.  

Tor fortalte om sin opplevelse av å kjøre inn i raset i februar.  

Bjarnhild spurte om vi kan låse bommen fra Tromviksida, om vi kan få en nøkkelperson. Hun 

undersøker dette. 

2. Anne og Line drar på årsmøtet. Ad presentasjon av området: Vi har det fiskebruket med mest 

levering i år. Viktigste saker er Veien og Solen. Skolen er en sak utviklingslaget tapte da skolen ble 

lagt ned. Framtida: Bedre mobildekning i området. Veien er viktigste sak fordi veien er livsfarlig. Hvis 

det ikke blir gjort ne, m vi få et samband som fungerer.  

3. Bassenget. Møtet med kommunen på rådhuset ble ikke så bra fordi innkallingen inneholdt feil 

tidspunkt. De som deltok var Trond fra eiendom i kommunen, Lise Valle fra kultur og idrett og Bi 

Haavind. De tre diskuterte først hvor de skulle hente penger. Kommunen bevilget 350 000 kr og 

Gjensidigestiftelsen bevilget 120 000 kr. Bjarnhild og Mari An har purret på at arbeidet må 

igangsettes. Kommunen skal være ferdig med sitt arbeid innen 1. juni 2016. Barnehagen kan være 

behjelpelig med utleie. Trond sa 350 000 + 120 000 ikke er nok kroner for å få bassenget opp og gå. 

Røymo startet møtet 2. desember med å si at vi ikke har råd til å la bassenget ligge brakk. 

4. Samferdselsministerens sommerturne. Utviklingslaget inviterer til folkemøte i Tromvika med 

servering på velferden. Tur på havet med sjark fra Tromvik til Ersfjordbotn. Statsråden kan få sitte på 

i forsetet på trailer fra Ersfjordeidet til Tromvika. Anne lager skisse til invitasjon og sender til 

godkjenning hos de andre.  

Møtet ble hevet kl 21.20 

Referent: Anne 



 


