
Side 1 av 1 

 

 

    Referat fra møte med Tromsø kommune 

  Tromvik utviklingslag Ref:2016k02 14.april  2016 kl 10:00 

Referent: Anne Birgitte Fyhn 
Sted:  
Byrådsalen, Tromsø Rådhus 

 

Deltakere  
Fra kommunen: Jarle Heitmann (byrådets kontaktperson overfor utviklingslagene/leder av finans- og 
næringskomiteen Tromsø kommune/gruppeleder for arbeiderpartiets kommunestyregruppe)  
Fra Tromvik utviklingslag: Alvin Berntsen, Anne Birgitte Fyhn, Ragnhild Johansen, Roar Arne Robertsen 
 

Sak nr.  Sak Kommentar og behandling 

1 Fylkesvei 57 Forprosjektering av veien er ferdig. Flere alternativer foreligger. Bygda vil vite hva som er 
situasjonen. Vi ønsker støtte fra kommunen overfor fylket. Oppsummering når vinteren 
2015/2016 går mot slutten: To alvorlige hendelser på denne veien. Flaks at ikke liv gikk tapt. 
Antall snøras så langt denne vinteren: 12 stk. Veien brukes til både transport av skolebarn og til 
frakt av store verdier som skapes i området. Store summer går med til bilberging på denne 
veien hver vinter. 
Utviklingslaget ønsker  

- å melde FV57 som sak til fylkestingets møte i juni  
- et dialogmøte i Tromvika med ansvarlige politikere fra kommunen og fylket samt 

fagfolk fra vegvesenet 
- tiltaksplan for FV57 med tidslinje og milepælplan 
- strakstiltak for å forebygge alvorlige ulykker: a) trafikklys ved Grøtfjordbakkene 

inkludert fotocelle som registrerer trailere og busser og andre store kjøretøyer, b) 
fareskilt som varsler om farlige bakketopper, rasfare, farlige svinger, bratt bakke 
(Rekvikbakken), c) utbedring av autovern etter vinterens hendelser. (Heitmann 
informerte om at samme instans har ansvar for skilting av kommunale veier og 
fylkesveier i området.) 

Heitmann stilte spørsmål om hvordan og hvor lenge utviklingslaget har arbeidet med veisaken 
og fikk informasjon fra utviklingslagets representanter.  
 
Heitmann kontakter Ø. Miland og B. Kavli som arbeider med vei i Troms fylkeskommune. 
Torsdag neste uke møter Heitmann i et dialogmøte på politisk nivå, der tar han opp saken vår 
om fylkesvei 57. I møtet deltar Fylkesrådsleder Cecilie Myrseth, Byråd for byutvikling Ragni 
Løkholm Ramberg, Fylkesråd for samferdsel Ivar B. Prestbakmo og Ordfører Kristin Røymo. I 
dette møtet undersøker Heitmann a)mulighetene for et dialogmøte i Tromvika i april/mai om 
veien og b) mulighetene for at FV57 kommer opp som sak på fylkestinget i juni.  
Utviklingslaget skaffer dokumentasjon om veien og sender denne elektronisk til Heitmann så 
raskt som mulig. I tillegg ordner utviklingslaget et kart med oversikt over hvor vi ønsker skilting 
og hvilke skilter. Heitmann påpekte at et slikt kart vil bistå vegvesenet når de skal sette opp 
skilter. 
 

2 Brøyting av FV57 
og veiene til 
Rekvik og 
Grøtfjord 

Mesta har overtatt kontrakten for de neste fem år. De vil ha mere arbeid utført for lavere 
betaling enn tidligere. Kommunalt anbud har frist noen uker tidligere enn fylkets frister. Dette 
innebærer at Frank Hay må legge inn kostnader for å kjøre med plogen oppe fra Ersfjordbotn til 
Grøtfjord når han skal legge inn anbud på brøyting der. Tilsvarende for Rekvikveien. Spørsmål 
om disse fristene kan samkjøres. Utviklingslaget er svært godt fornøyd med nåværende brøyter 
Hay og ønsker at han fortsetter. Heitmann undersøker mulighetene for å samkjøre disse 
fristene. 

3 Utleie av skolen 
og bassenget 

Bassenget blir klart for utleie fra månedsskiftet mai/juni. Barnehagen har sagt seg villig til å 
administrere utleie av skolen og bassenget. Utviklingslaget ønsker en skriftlig avtale om 
ansvarsforhold mellom utleier (Tromsø kommune) og leietaker på plass før utleie starter opp, 
blant annet av hensyn til HMS. Heitmann undersøker dette og bidrar til å framskaffe et slikt 
dokument. 


