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     Referat fra styremøte  

  Tromvik utviklingslag Ref:2018s2 14.februar  2018 kl 19:30 

Referent:  Peter Utnes 
Sted:  
Skolen 

 

Innkalt: Tor Hansen, Alvin Berntsen, Peter Utnes, Bjarnhild Olufsen,             
               Anne Birgitte Fyhn, Ragnhild Johansen, Benedicte Rugås 

Forfall: Ragnhild Johansen, Bjarnhild Olufsen, Benedicte Rugås. (Olufsen og Rugås er innvilget permisjon) 

Sak 
nr. 

 Sak Kommentar og behandling 

1 Fylkestinget i 
mars  

Torsdag 8. februar ble det sendt e-post for å få til et møte med samferdsel- 
og miljøkomiteen via leder Nils Einar Samuelsen. E-posten er foreløpig ikke 
besvart. 
 
Videre ønsker styret møte med hvert av de enkelte partiene på 
fylkestinget.  
 
hei 
Tromvik utviklingslag ønsker at representanter fra laget får møte 
[parti] fylkestingsgruppe i forkant av fylkestinget i 
mars 2018.  
Vi ønsker å fremme og begrunne et konkret innspill til Handlingsplan for 
fylkesveger i Troms 2018-2021. 

 
Vi foreslår at det settes av 20 millioner kroner i ovennevnte 
handlingsplan for å fjerne "Grøtfjord-neset", bergknausen som medfører 
problempunkt 11 og 12 på delstrekning 4 (se s 26) i Statens vegvesen og 
Troms fylkeskommunes "Forprosjekt Fv. 57 Grøtfjorden. Skredsikring og 
framkommelighet", datert 30-04.2015 
Lenke til rapporten: 

http://tromvik.no/wordpress/wp-content/uploads/2017/02/forprosjektrapport.pdf 
 
Tromvik utviklingslag hadde folkemøte den 7. februar 2018 med ordfører 
og representanter fra flere partier i Tromsø kommunestyre. Tromsø 
kommunes politikere støtter vår sak. 

 
I henhold til §4 i Reglement for fylkestingets saksforberedende 
komiteer, har vi dessuten bedt om å få møte Samferdsels- og 
miljøkomiteen i Troms fylkesting i forkant av fylkestingets møte i mars 
2018. 

 
Vi imøteser svar og håper dere har anledning til å møte oss. Det er fint 
om dere kan foreslå et tidspunkt som passer. 

 
Vennlig hilsen Anne Birgitte Fyhn, leder i Tromvik utviklingslag 
telefon: 9974 9357 

 
 
E-post til gruppelederne følges opp ved en ringerunde om nødvendig. De 
tre partiene Høyre, Kristelig folkeparti og Sosialistisk venstreparti svarte 
positivt på e-posten vår i løpet av kvelden, allerede før møtereferatet var 
renskrevet. 
 
Arbeidsliste som følger: 
 
Arbeiderpartiet (12 representanter) 
Kari-Anne Opsal (Ap) Peter 
 
Sosialistisk venstreparti (2 representanter) 
Ellen Øseth (SV) Tor 
 

http://www.tromsfylke.no/#/innhold/politikk/fylkestinget/representanter-og-komiteer/
http://www.tromsfylke.no/#/innhold/politikk/fylkestinget/representanter-og-komiteer/
http://tromvik.no/wordpress/wp-content/uploads/2017/02/forprosjektrapport.pdf
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Senterpartiet (4 representanter) 
Irene Lange Nordahl (Sp) Tor 
 
Kristelig folkeparti (2 representanter) 
Widar Skogan (KrF) Alvin 
 
Venstre (2 representanter) 
Jan Fjellstad (V) Anne 
 
Høyre (6 representanter) 
Christine B. Killie (H) Peter ber om at Killie tar det videre med leder Rødvei 
 
Fremskrittspartiet (5 representanter) 
John Karlsen (Frp) Alvin 
 
Rødt (2 representanter) 
Jens Ingvald Olsen (R) Anne 
 
Miljøpartiet de grønne (2 representanter) 
Askild Gjerdstad (MDG) Peter 
 

2 Årsmøtet Innkommet sak om spørsmål vedrørende helikopterlandingsplass. Det 

informeres i styret at helikopterlandingsplass er ved siden av skolen på 
grusbanen. 
 
Revidert regnskap vedlagt. 
 
Årsmelding publiseres på facebook gruppen for Tromvik Utviklingslag. 

3 Spørsmål om 
valgkomite skal 
innstille ny 
valgkomite 

Fellesvedtekter utviklingslagene viser til at årsmøtet behandler innstillingen 

om valg av valgkomite. I så tilfelle er valgkomite åpen til å fremme forslag. 

 

4 
 

Forslag 
arbeidsplan 2018 

Styret bes om å foreslå arbeidsplan for kommende beretningsår. 
Styret ser det som naturlig å fortsette med tidligere og pågående 
saker. 
 

1) Fortsette arbeidet med FV57. 
2) Oppfølgning av havneutbygging og Kystverkets handlingsplan. 

 
Styret foreslår egen arbeidsgruppe som består av medlemmer av 
Tromvik Utviklingslag, Tromvik Fiskebruk, Tromvik fiskarlag og 
Tromvik båthavn. 

3) Fortsette arbeidet med å få gjeninnført SFO ved Tromvik 
barnehage. 

4) Søke midler fra Gjensidigestiftelsen. 
5 Eventuelt  

http://www.tromso.kommune.no/getfile.php/3919042.1308.qtwsquddaa/Fellesvedtekter+for+utviklingslagene+i+Troms%C3%B8+kommune+-+vedtatt+av+%C3%A5rsm%C3%B8....pdf
http://www.gjensidigestiftelsen.no/gavevirksomheten#innsatsomr%C3%A5der
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