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Innkalling til styremøte 
Utvalg:  

Møtested: 

Dato: 

Tid: 

Ref: 

Referent: 

Tromvik Utviklingslag 

Tromvik grendehus 

24.04.2019 

19.00 – 21.00 

2019/s3 

Benedicte Rugås 

 

 

 

 

 

 

Navn Funksjon Merknader 

Anne-Birgitte Fyhn Leder  

Benedicte Rugås Nestleder  

Marius Storli Sekretær Meldt forfall 

Tor Hansen Kasserer  

Alvin Berntsen Medlem  

Ragnhild Kristiansen Medlem  

Jill- Åse Johansen Varamedlem  

Roger Nilsen Varamedlem  

Liz Hege Dumonceau Varamedlem  

 

 

 

Saksliste 

 

 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 Godkjenning av referat fra styremøte 21.03 2019 

 

Referatsaker: 

20/2019 Referat fra årsmøte i utviklingslagene 

21/2019  Hovedstyrets etterspørring etter årsberetning 

22/2019 Campingvogna på Åsheim 

23/2019 e-postadresser til styret, registrer hos Jan Deyk 

 

Ordinære saker: 

24/2019 FV 57. Orientering om situasjonen. Videre arbeid. 

25/2019 «Uttalelse om gammelskolen i Tromvika». Brev fra M. og F. Olufsen av 02.04.2019  

26/2019 Toalettsituasjonen på populære strender. Mail fra hovedstyret 23.04.2019 

27/2019 Eventuelt 
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Saksliste 

 

 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 Godkjenning av referat fra styremøte 21.03 2019 

 

Vedtak: 

Enstemmig vedtatt 

 

Referatsaker: 

20/2019 Referat fra årsmøte i utviklingslagene 
 

Vedtak: avventer til neste styremøte 29.05.19 

 

21/2019  Hovedstyrets etterspørring etter årsberetning 

 

Anne Birgitte informerer: 

Styret blir trekt 10% om det ikke overholder tidsfristen. Styret har av den grunn blitt trekt 

 

Vedtak: Årsberetning er sendt  

 

22/2019 Campingvogna på Åsheim 

 

Vedtak: Saken flyttes inn under eventuelt 

 

23/2019 e-postadresser til styret, registrer hos Jan Deyk 

 

Vedtak: Saken forflyttes under ordinære saker 

 

Ordinære saker: 

23/2019 e-postadresser til styret registreres hos Jan Dyek 

 

Styret opplever dagens mail med påfølgende programvare som tungvint å arbeide med. Det foreslås å 

anvende en mer brukervennlig mail.  

 

Vedtak: Benedicte kontakter Jan Deyk ang. muligheter for en mer brukervennlig mail 

 

24/2019 FV 57. Orientering om situasjonen. Videre arbeid. 
 

Alvin informerer: har vært i kontakt med Miland fra fylkeskommunen. Miland svarer at pr nå avventes 

videre arbeid med veien til tæla har blitt helt borte og marka er tørr. Dette er på anbefaling fra Statens 

Vegvesen. Miland har sendt mail til Statens Vegvesen i dag (24.04.19).  

 

Alvin foreslår videre at vi stiller på møte i fylkestinget i juni for å fremme FV57. I forkant bør det sendes 

purring til de folkevalgte på fylkestinget.  

 

Innspill i diskusjonen: Vi må holde veien varm blant politikerne så vi ikke havner bakerst i køen. 

 

Vedtak: Anne lager forslag til mail (går over tidligere korrespondanse) og sender et utkast til styret for 

godkjenning 

 

25/2019 «Uttalelse om gammelskolen i Tromvika». Brev fra M. og F. Olufsen av 02.04.2019  

 

Anne informerer: Kommunedelplan for kulturminner behandles i løpet av 2019 og ingenting kan 

avgjøres ang. salg av gammel skolen før det. Kommunen vil i så tilfelle legge skolen ut for salg på det 
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åpne markedet. Anne viser til brevet hvorpå brødrene Olufsen spør om utviklingslaget og utmarkslaget 

vil støtte deres prosjekt.  

 

Jill: melder seg som inhabil ved stemming over saken.  

 

Innspill i diskusjonen 

- tror ingen vil stille seg kritisk til en evt rehabilitering av skolen og støtter kommunens valg om at 

skolen skal ut på det åpne marked. Fremmer der imot forslag om at det i salget bør ligge en aktivitetsplan 

slik at huset blir brukt innen en tidsramme på f. eks 2år. 

 

- bekymring om at “hvem som helst” kan komme å kjøpe huset. Dette skaper en usikkerhet ang hvem 

som blir eiere og hva huset evt. blir brukt til.  

 

- Tror ikke dette handler om at det skal være en inntekt for kommunen når det gjelder salget av huset.  

 

- enig i tankegangen om at bygget skal komme bygda til gode- Bygget inneholder en stor del av bygda 

sin historie. Positiv til at noen vil ta vare på skolen og referer til Ersfjorden som har “brygge jentene”. 

 

- det vil være i så tilfelle muligheter for utleie til turister i tillegg til at det ligger på en attraktiv tomt. I 

tilegg eier kommunen en tomt på øversiden av veien 

 

- Pr i dag er det ingen i bygda som tjener på turistene. Bygget bør selges med en klausul som binder 

kjøper til å ikke bygge hytte/hus, men mer et turistsenter/café o.l. Bygget er en viktig del av Tromvik 

historie.  

 

Vedtak: Anne formulerer et svar på brevet. Brevet godkjennes på møtet 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Uttalelse vedrørende Gammelskolen i Tromvika 
Gammelskolen i Tromvika er et bygg som huser en viktig del av bygdas historie. Flere av bygdas folk 
gikk på skole der og har tilknytning til bygget. Det er derfor trist at bygget står for nedfall og ikke blir 
tatt vare på. Vi støtter at bygget selges, men et salg må kunne forventes å bidra til utvikling av 
bygda. Vi går derfor inn for visse restriksjoner i forhold til bruk: a) Bygget skal ikke brukes som 
privat hytte, b) Bygget må kunne brukes som samlingssted der bygdas folk er velkomne og med 
mulighet for salg av ulike produkter, c) Der må være offentlig toalett.  
For å unngå at noen kjøper bygget som spekulasjonsobjekt, ber vi om at kjøper må ha en tidsplan 
for restaurering og istandsetting. Dersom tidsplanen avvikes, vil bygget tilbakeføres til kommunen.  
Dersom flere kjøpere melder seg, skal bygdas folk ha forrang til kjøp. 
 
Tromvik utviklingslag, styremøte 24.04.2019 

 

 

26/2019 Toalettsituasjonen på populære strender. Mail fra hovedstyret 23.04.2019 

 

Anne informerer: Ø. Rasmussen har sendt en mail der det framgår hvilke toaletter Tromsø kommune 

planlegger å bygge i 2019. Det forslåes ikke å bygge toalett i Tromvik, men i Grøtfjorden. Her blir det 

satt opp helårstoalett med tett tank. Det vil så bli bygd kommunalt avløp i tilknytning til toalettet i 2020.  

Viderer i mailen fremkommer det stopp om videre planlegging grunnet bestemmelse om prioritering.  

Anne foreslår å sende en tilbakemelding til kommunen hvor utviklingslaget roser arbeidet som er gjort til 

nå, men at vi enda ser et stort behov for toaletter i Tromvik. Vedlagt mailen sendes plantegning våre fra 

byggmester Stein Tore Hansen.  
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Vedtak: Anne sender mail til Erlend Svardal Bø og fremmer sak om toaletter i Tromvik 

Enstemmig vedtatt 

 

27/2019 Eventuelt 

 

Meldt inn sak fra Ragnhild, Tor og Anne. Behandles videre som sak 27/2019, 28/2019 og 29/2019 

 

Ragnhild melder sak 1) angående situasjonen på Åsheim med campigvogna, 2) hjertestarter 

  

1)  

Ragnhild har nå fjernet understellet til campingvogna (24.04.19) samt plukket unna store deler glassbråt. 

Det gjenstår enda en del arbeid, men enda ligger deler under snøen 

2)  

Helselaget har tidligere kjøpt inn hjertestarter med tilhørende utstyr. Ragnhild informerer at helselaget nå 

skal avsluttes og etterspør om hvem som skal overta arbeidet videre. Helselaget har litt penger på bok 

som vurderes gitt til idrettslaget, men og til innkjøp av ny hjertestarter 

 

Tor: mener utviklingslaget kan stå for innkjøpet av hjertestarter med tilhørende utstyr 

 

Ragnhild: kontakter idrettslaget angående å ta over ansvaret for vedlikehold 

 

Vedtak: Utviklingslaget kjøpet inn hjertestarter med tilhørende utstyr, men står ikke for drift og 

vedlikehold.  

Enstemmig vedtatt 

 

28/2019 Innmeldt sak fra Tor Hansen: Havna + bølgedemper 

 

Tor: Det foreslås å søke om å få lagt ut en bølgedemper som en midlertidig løsning frem til saken om 

nordre mollo blir vedtatt. I søknaden vil utviklingslaget og andre lag kun stille som støtte i form av en 

signatur, evt. en kort uttalelse. På slikt vis kan man unngå prosessen med en høring og dermed 

fremskynde prosessen. Søknaden sendes til Kystdirektoratet. Tor spør om utviklingslaget kan være med i 

en slik søknad og støtte dette forslaget.  

 

Vedtak: Forslag taes opp til avstemming 

Enstemmig vedtatt 

 

29/2019 Innmeldt sak fra Anne Birgitte Fyhn: skilt “Nord-Norges dårligste vei” 

 

Anne: med bakgrunn i Fv57 sin dårlige forfatning og konkurransen som ble hold i fjor “Norges dårligste 

vei”, foreslås det å det sette opp et skilt etter avkjøring fra Ersfjordeiet retning Tromvik, som leser 

eksempelvis “Nord-Norges dårligste vei    Kjøring på eget ansvar”.  

Skiltet må stå på flere språk; tysk, engelsk o.l.  

Anne viser til flere bygder som har gjort lignende 

 

Vedtak: Liz utarbeider forslag til skilt og undersøker pris m.m 

Enstemmig vedtatt 

 

 

 

  

 

 


