JØVIK UTVIKLINGSLAG
REFERAT STYREMØTE

Dato
Tidspunkt
Sted

14.11.2018
19.00
Olderbakken Bygdehus

TILSTEDE
Jan Arne, Asbjørn, Einar Bjørn og Rolf

SAKSLISTE
Sak nr.
15/2018

SAK
Referatsaker

16/2018

SMS-varsling

17/2018

Høring. Oppføring av fritidsbolig
Jøvikvegen 157/98

18/2018

Høring Ullsfjordforbindelsen

19/2018

Velge 2 møtedeltakere til
Områdemøte på Breivikeidet
23.11.2018
Forslag om Nasjonalpark

20/2018

Kommentarer, behandling
Møte med kommunen angående beredskap
Brannberedskap
Overvåking Holmbuktura
Snøbrøyting til vinteren
Økonomi
Vi gikk gjennom det som var av nytt:
Brøyting: det er nå avgjort at det skal stasjoneres
brøytebil med sandstrøutstyr og sjåfører på nordsiden
av Holmbuktura.
Brannberedskap skal sees nøye på over nyåret, vi ønsker
møte med Brann + Beredskapsrådgiver.
Det blir ingen tilbud fra Tromsø kommune om SMSvarsling når Holmbuktura er stengt eller blir stengt
kommende vinter.
Vi kan sjøl abonnere på et system som heter
Sveve.(www.sveve.no) Koster 99 kr. Pr. måned. Vi tar
saken opp til diskusjon.
Vedtak: Vi ser det an og tar det opp igjen med
kommunen på et senere tidspunkt.
Dette tar vi til etterretning.
Vedtak: Ingen motsetninger så lenge ikke fri ferdsel
forhindres i fjæra.
Alle bør lese høringsdokumentet som ligger på
vegvesen.no. Høringsfrist 31. januar 2019. Infomøte på
Breivikeidet 09.01.19
Vedtak: Vi begynner med uttalelser fra hver og en i
styret der vi etter hvert «syr» sammen en endelig
uttalelse innen tidsfristen.
Jan Arne Karlsen
Bjørn Stakkenes (stiller også fra HS)
Vedtak: Tar det til etterretning og evt senere oppfølging

22/2018

Meldeskjema til Hovedlag

23/2018

Eventuelt
Sak fra Bjørn: Fiber til
Bygdehuset i kommunal regi.

Frist: 15. november. Siste frist 01.12.
Vedtak: Sekretær har sendt inn meldeskjema til
Hovedstyret.
Vi bør absolutt ha fiber inn til Bygdehuset. Slik det er nå,
er det vanskelig å gjennomføre møter der vi er avhengig
av internett etc.
Vedtak: Laget sender forespørsel til Tromsø kommune
v/ Øyvind Rasmussen om kommunen installerer fiber i
de kommunale byggene som brukes som
bygdehus/grendehus.

