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Saksliste/ Referat 
 

Navn på Utviklingslaget 
Sted/dato: Bygdehuset i Sandvika 
18.04.2016 

Referent: Øystein Sandøy Larssen Kl.     18.00 

Innkalt: Nina Mikkelsen, Øystein Sandøy Larssen, Mats Hegg Jacobsen, Kjell Roald Langseth, Lars Eidissen, Ann-
Kristin Holmeslett, Ingrid Bruun 
Forfall: Nina Mikkelsen, Ingrid Bruun                         

Sak nr.  Sak Kommentar og behandling  

06/16 Godkjenning av 
innkalling 

Vedtak: Vedtas 
Merknad! Endring av framtidige møtetidspunkt til kl 20.00. 
 

07/16 Nettside og 
informasjonsflyt 

Vi ønsker å bruke vår nettside som en av de primære informasjonskanalene. Det 
er opprettet en nettside (Kjell Roald), og vi har flere punkter som bør prioriteres. 
 

1. Jobbe med det visuelle inntrykket på hjemmesiden. 
2. Legge ut referater, budsjett og lignende fortløpende 
3. Epost-tilgang 

 
Vedtak: Kjell-Roald og Lars avtaler seg imellom et passende tidspunkt for å 
gjennomføre pkt 1-2. Kjell Roald deler ut tilgang til alle medlemmer som 
etterspør. 
Oppfølging av vedtak: Kjell orienterer om fremgang ved neste styremøte 3.mai 
2016 

08/2016 Avløpsanlegg Iht. vedtak fra årsmøtet skal det planlegges et åpent folkemøte høsten 2016. 
 
Vedtak: Øystein kontakter Vann og Avløp /Tromsø kommune om dette. 
Oppfølging av vedtak: Øystein orienterer om status ved neste styremøte 3.mai 
2016 

09/2016 Transportnett 
herunder buss, 
trafikksikkerhet, 
belysning etc. 

Flere av sakene på årsmøtet, og som årsmøtet vedtok innebar trafikksikkerhet, 
transportnett og belysning. Dette er viktige saker som påvirker alle i bygda og 
utviklingslaget har tidligere sendt inn innspill til Nasjonal Transportplan, og 
avisinnlegg om Tindtunnel. Vi har under denne tematikken flere saker som 
jobbes med. 
 

1. Synligjøre busstilbudet på FB-siden og hjemmesiden vår. Det bør 
vurderes å jobbe for bedring i tilbudet, men det må tas opp ved senere 
anledning. Det går på kapasiteten til medlemmene i utviklingslaget. 

2. Jobber videre med midlertidige sikringstiltak ved barnehage og 
undergangen. 

3. Belysning langs innlandsvegen, Kartlegging. 
4. Brøyting av bussholderplasser og undergangen. Kontakte kommunen.  

 
 
Vedtak:  
Lars tar ansvaret for pkt 1. 
Øystein pkt 2. 
Ann kristin pkt 3. 
Mats pkt 4 
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Oppfølging av vedtak: Orienteringer ved neste styremøte 3.mai 2016 om status 

10/16 Støtteordninger Kommunen og andre instanser har mange støtteordninger som kan komme 
utviklingslaget til gode. Det ligger flere lister på nett over mulige ting vi kan søke 
på. 
 
Vedtak: Ann Kristin undersøker ang støtteordninger i kommunen og andre 
instanser. 
 
Oppfølging av vedtak: Neste styremøte 3.mai 2016 

11/16 Olavsvern Som vedtatt på årsmøtet ønsket de oppmøtte å få vite mer om hva som skjer på 
Olavsvern. Det er økt anleggstrafikk, og eierne går stadig ut i media og forteller 
om store planer. I tillegg har tungtrafikken økt som følge av endret aktivitet ved 
militærbasen, og innbyggerne langs hele strekningen ønsker informasjon om hva 
som skjer. 
 
Vedtak: Henvende seg til Gunnar Wilhelmsen i forbindelse med  Olavsvern. 
Oppfølging av vedtak: Lars kontakter Gunnar. 

 

Møtet slutt kl: 21.00 
 
 

 

 


