Møtereferat – Styremøte Sør-Senja lokalutvalg
Dato
27.10.20
Kl. 18.30

Sted
Til stede
Husflidbua på Gunnar Torgersen
Stonglandseidet Egil Hofsøy
Jon KristianValvåg
Hilde Losvik
Monica Ryvoll
Ann Karin Aronsen
Dag Rydmark

Forfall
Margareth
Edvardsen
Alf Nylund
Katrine M.
Pettersen

Følgende ble bestemt:

Referent
DagR

Oppfølging
Ansvar/frist

1

Innkalling og saksliste godkjent.

2

Tranøybenkene er nå produsert og klar til utplassering.
Følgende steder er aktuelle: Tranøybotn- Sjyveien (ansvar
Alf),
Halsvarden, (ansvar Egil.) Breiviksvingen og
Tevikstranda, (ansvar Jon-Kristian.) Tranøy (ble ikke
bestemt, men Dag kan ta ansvar for dette),
Stonglandseidet – utenfor butikken, (ansvar: Margareth),
Skrolsvik 2 stk. (ansvar: Gunnar)
Hilde/Gunnar
Helge Nilsen inviteres til å lage tekst til plakett på benkene. Dag

Sak 3

Transport av benkene til Stonglandseidet / Refsnes
Utplassering av toaletter

Gunnar orienterte. Senja kommune skulle utplassere
toaletter i sommer, men vårt forslag nådde ikke opp mht
prioritering.
Sak 4 Dag følger opp dette med tanke på sesongen 2021
Ungdomstreff på Sazza
Gunar og Dag orienterte fra møtet med UKM, NFU avd.
Senja, lokalutvalgsutledere i område syv og åtte samt
nasjonalpark-forvalter.
Dag har forespurt rektorene og fått klarsignal til samling
ultimo november. Dersom dette ikke lar seg gjøre grunnet
restriksjoner som følge av korona eller andre vektige
Sak 5 grunner, flyttes dette til over nyttår

Dag

Gunnar/Dag

Alf har fulgt opp overfor tidligere rådmann og ordfører i
Tranøy kommune og etterlyst vedtak på samarbeidet med
Telenor der det visstnok skal ha blitt anskaffet teknisk
utstyr vedr. opprusting av mobildekningen i og rundt
Tranøybotn. Ingen kunne huske realitetene i saken.

Alf / Gunnar

Gunnar ber rådmannen undersøke hva som er statur i saken
om telefonforbindelse til Tranøybotn.
Sak 6 Alf følger opp med tanke å invitere tidligere ordfører eller
rådmann til neste styremøte for å orientere om saken.

Dag

Regulering Myklenesåsen
Sak 7 Dag lager en sak til mittsenja.no der innbyggerne inviteres
til å mene noe om reguleringsplanen.

Sak 8

Høringsuttalelse fra lokalutvalgene på forslag til revidert
reglement for folkevalgte organ i Senja kommune.
Gunner redegjorde for saken og leste utkastet til
saksfremlegg.
Det framkom ingen innsigelser til forslaget som ble
enstemmig vedtatt.
Forslag til detaljregulering Frovågneset hyttefelt med
planbeskrivelse, planbestemmelser, plankart og
illustrasjonsplan datert 8.9.2020 legges ut til offentlig
ettersyn og sendes til høringsinstansene.
Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av
frittliggende fritidsboliger med tilhørende friområde,
adkomst og parkering innenfor planområdet. Høringsfrist
er 01.12.20
https://www.senja.kommune.no/aktuelt/offentlig-ettersynmelding-om-vedtak-detaljregulering-frovagneset-hyttefeltplan-id-1927201910.9789.aspx
Styret har i utgangspunktet ingen innvendinger til
planforslaget, men vil påpeke at det befinner seg to
hekkende havørnpar på Frogvågneset. Havørna er listet i
kategorien «hensynskrevende» i dagens rødliste.
I Norge har vi en relativt stor populasjon havørn. I Europa
er imidlertid situasjonen en annen. I flere land er havørna
rubrisert som «direkte truet» eller «utryddet». Av denne
grunn er står arten oppført på Bernkonvensjonens liste II

Dag

En ber derfor utbygger avklare med Direktoratet for
naturforvaltning (DN), som har forvaltnigsansvar av
havørn i Norge, om utbygging er forenlig med
Sak 9 miljøperspektivet og ivaretakelse av biologisk mangfold i
området.
Dag

Eventuelt
⇒ Det utformes og sendes invitasjon til lag og
foreninger mht søknad om midler. Søknadsfrist
settes til 15. november
⇒ Gunnar påpekte et skvalpeskjær i innseilinga til
Skrolsvik kalt «Finnjordskjæret». Dette er merket
på sjøkart, men ikke mede sjømerke, noe som
utgjør en fare for båttrafikken. Gunnar tar
spørsmålet om sikring opp med Kystverket.
Neste møte blir onsdag 25. november på Varheim
ungdomshus på Hofsøy med Egil som vert.
Møtet slutt kl. 21.15

Gunnar

SERVITUTTAVTALE
Det er i dag inngått avtale mellom Senja kommune v/Sør-Senja lokalutvalg og grunneier XX
om tillatelse til bruk av eiendommen «Sørlivatnet» begrenset til følgende
koordinater: _____________________
Avtalen har en gyldighet på ti år og medfører ingen forpliktelser for grunneier.
Leietakeren, Senja kommune v/Sør-Senja lokalutvalg, har rett til å rydde vegetasjon og legge
til rette for allmennhetens friluftsliv. Denne retten gir og anledning ti oppføring av enkle
innretninger som f.eks. gapahuk, bålplasser, sittebenker/bord eller andre ønskelige innspill for
bruk av området til friluftsliv. Alle slike disposisjoner gjøres i samråd med grunneier.
Avtalen endrer ikke rettighetsforholdene etter Friluftsloven.

Dato,

__________________________

________________________________

Senja kommune v/Sør-Senja
lokalutvalg

Grunneier

Vedlegg: Kartskisse over området

Søknadsskjema lokalsamfunnsutvikling
Organisasjonsnummer:
Navn på organisasjon:
Adresse:
Postnummer:
Sted:
Telefonnummer:
E-post adresse:

Prosjektets tittel:
Søkers navn:
Hva er prosjektet og prosjektbeskrivelse:
(Beskrivelse av selve prosjektet)
Hvor finner prosjektet sted:

Hvem har nytte av prosjektet:

Kostnadsbudsjett:
Skriv hvilke kostnader
Sum totale kostnader

Finansieringsplan:
Egenkapital:
Støtte fra andre:
Støtte fra lokalutvalget:
Annet:
Sum finansiering
(Kostnadsbudsjett og finansieringstall må være like)
Antall vedlegg:

Kriterier for tildeling av tilskudd;

-

Skape aktivitet i lokalutvalgets område
Allmennyttig
Arrangement
Bruk vedlagte søknadsskjema

Det gis ikke tilskudd til drift.
Spørsmål rettes til
Dag Rydmark
Telefon 907 88708

Søknad sendes:
Dag.rydmark@senja.kommune.no

