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Fra Oldervik utviklingslag   
 
Kommunale kaier  
Gammel kai skal rives. Fiskere får ikke bruke den nye kaia som kommunen eier. 
Sak sendes til hovedstyret fra Oldervik utviklingslag.  
Elveløpet ved Fv53 
Elv holder på med å grave seg inn på veg. Dette er tatt opp med kommunen, 
men det skjer foreløpig ingenting. Ser ut for at NVE og kommunen uenige.  
 
Fra  Jøvik utviklingslag. 

1: Brannberedskap i distriktene.  
Jøvik mangler brannberedskap i og med at brannpumpa er utdatert og ødelagt. 
Derfor er det  ingen brannberedskap når Holmbuktura er stengt pga. ras.  
Brannberedskapen  kommer opp som sak i kommunestyret i november.  
Det er mange nye kommunestyrerepresentanter. Derfor er det viktig at alle får 
god informasjon om hvordan ståa er.  
Regionmøtet kan ikke godta at brannberedskapen i distriktene forringes.  
Viktig å få en faglig oversikt over hvordan tilstanden på depotene er. Det gjøres 
en henvendelse om tilsyn på hver enkelt branndepot for å få oversikt over det 
som eventuell mangler. Bjørn tar ansvaret med å sende epost.  
  
2: Varsling/infoprosedyrer til rasutsatte bygder fra Tromsø kommune evt 
andre.  
Jøvik utviklingslag har prøvd å få tilgang til teknisk system som kan sende SMS 
til befolkningen i området når bygda blir isolert på grunn av ras. Vi gjør et nytt 
forsøk overfor beredskapsrådgiveren for å få mulighet til slik varsling når det er 
nødvendig 
Vi lager et felles skriv om hva som behøves. Bjørn samler inn momenter fra de 
andre lagene i regionen.  
  
3: Veistandarden på fylkesveiene. 
Alle fylkesvegene i distriktet vårt er i dårlig forfatning. Vi må gjøre en felles 
henvendelse til fylkeskommunen og Statens vegvesen om snarlig bedring. Vi 
sender også dette til media. Henvendelsen lages av Bjørn og Eli.  
   
Fra Breivikeidet utviklingslag 

Regulering av turismen, toalettfasiliteter(heldøgn/års åpent toalett på 
fergekaia)  
Toalettet på fergekaia stenges om vinteren og om nettene. Dette er ikke 
holdbart. Det stopper ofte trailere her om nettene og sjåførene bør kunne ha 
mulighet for å bruke toalett. Toalettet bør være åpent hele tiden. Turismen bør 
reguleres slik at bygda ikke blir «overbefolket»  
Breivikeidet sender saka over på nytt til hovedstyret. 

Vegprosjektene Ullsfjordforbindelsen/ Tindtunnelen/E8 
Vi lager ingen felles uttalelse fra dette regionmøtet angående E8 og tindtunell  



Fra Ramfjord utviklingslag   

- Flerbrukshall 
Ønske om flerbrukshall på Ramfjordmoen. Det er ikke avsatt penger til dette. 
Regionmøtet støtter arbeidet med dette prosjektet. 
 
- 60 sone fra Sørbotn til Svartbergan. ( Andersdalveien) 
Det har tidligere vært sendt henvendelser til Statens vegvesen om dette, men 
foreløpig ingen svar.  Det blir purret på denne saken.  
 
- Toalett, søppel og parkering for turfolk/turister.  
Det sendes en fellesuttalelse fra regionmøtet om denne saken. Dette gjelder 
egentlig alle lagene i regionen.    
 
Fra Sjursnes utviklingslag 
 
Mobil dekning 
Gjelder Nakkedalen. Sikkerhetsaspekt. Det er vedtatt at det skal bygges ut. 
Saken etterlyses.   
Tilrettelegging for parkering langs vei for i utmarksområder 
Ullsfjordforbindelsen og ny E8 i Ramfjorden. 
 

Fra Lakselvbukt utviklingslag   
 

1. Et felles regionalt påtrykk for en seriøs veisatsing på fylkesveiene våre. 
- asfaltering og utbedring av hele veistrekninger 
- flere parkeringslommer for nordlystrafikk og besøkende 
- Generelt bedre vedlikehold, herunder vintervedlikehold 
 

2. Strategiplan på kommunens mål med boligbygging, skole- og 
barnehagetilbud, samt helsetjenester i distriktene. 
- normer for når og hvor overnevnte tilbud bør bevares og utvikles 
- kommunen som aktiv utbygger/tilrettelegger for bolig- og 

næringsareal 
Det savnes en helhetlig strategiplan. Kommunen bør bli mer aktiv med planer for 
boligbygging/næringsbygging i distriktene. Lakselvbukt utviklingslag vil jobbe mer 
med denne saken og dette støttes av regionmøtet.  

 
3.  Opprettelse av et Sjøsamisk kultursenter i Lakselvbukt 

- Saken har politisk støtte og ser ut til å komme inn i handlingsplan i kommunens 
reiselivsmelding 

- I samarbeid med Gaisi og reiselivsaktører 
- Muligheter for å bruke/videreutvikle eksisterende bygningsmasse. 

Mål om å ta det samiske mer tilbake til Lakselvbukt. Dette støttes av regionmøtet.  
 
 
 
Referat skrevet av Jan Arne Karlsen     Møtet hevet kl. 21.30 


