Styremøte i Tromsdalen Bydelsråd, mandag 04.10.2010
Sted, tid: Tromsdalen skole, personalrommet, kl: 19:00 – 20:50
Til stede: John Pedersen (leder), Reinhold Fieler (sekretær), Berit Johansen
(styremedlem), Charles Jacobsen (styremedlem), Jorunn Bangsund (vara), Bitten
Barman-Jensen (vara), Per Clausen (vara).
Ikke til stede: Erik Kopke (vara), Hanne-Therese Ridderseth (styremedlem),
Fra kl. 20:00 til 20:50 (sak 6 og sak 7) deltok bydelsrådene fra Kroken ved Svein Erik
Pettersen, og Innlandet ved Nils K. Sørheim Nilsen.
Innkalling og dagsorden ble godkjent.
Sak 1: Godkjenning av møtereferat
Møtereferatet fra møte 6.09.10 ble godkjent uten merknader.
Sak 2: Gjennomgang post
Kontoutskrift og regning på Internet siden.
Sak 3: Skytebanen
Det er avholdt to møter i saken fram til nå. Administrasjon vil legge fram en ny sak til
politisk behandling med en konkret tidsplan for avvikling av skyting i Tromsdalen.
Konkret spørsmål fra Jeger og Fisk ang. evnt. permanent etablering av leirdueskyting i
Tromsdalen.
Det er dårlig framdrift i flytteprosessen. Bydelsrådet står på sitt vedtak om umiddelbar
stans i rifle- og pistolskyting. Bydelsrådet støtter en underskriftskampanje for flytting av
rifle- og pistolskyting nå. Bydelsrådet er imot permanent leirdueskyting i Tromsdalen.
Sak 4. Orientering og portal kirkegården.
”Gutta på skauen” ordner ny portal sammen med snekkere. Porten koster ca. kr. 100 000.
Det startes en innsamlingsaksjon ved å sette annonse i Nordlys og ITromsø. Bydelsrådet
bevilger kr. 10 000 til portalen. Pensjonistforeningen har gitt kr. 10 000. Per Rein påtar
seg å snakke med store sponsorer.
Sak 5. TV- aksjon og bydelsrådets rolle v/Berit.
Søndag 24.100 er det TV aksjon til inntekt for Flyktninghjelpen. Bydelsrådet koordinerer
innsamling i Tromsdalen. Berit koordinerer og spør om vi kan låne Menighetshuset til
sentral for børsebærer.
Sak 6: Tindtunnel -møte med bydelsrådene i Kroken og Innlandet
Bydelsrådene Kroken og Innlandet tiltrådte. Alle bydelsråd på fastlandet, dvs.
Tromsdalen, Kroken og Innlandet, ønsker at Tindtunnel (TT) realiseres. Aktuell utgang er
mellom Troms Kraft og det gamle marinelageret.
Flere argumenter ble lagt fram: TT er den beste langsiktige løsningen med hensyn til
infrastrukturen i Tromsø. Alternativet er en 4 felts motorvei i samme trasé som E8, dvs.
langs fjæra og gjennom Tromsdalen med de miljømessige konsekvensene dette har.
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Bydelsrådene ønsker at nye personer i TT-prosjektet kommer på banen, og at man bør
spørre Wiktor Sørensen om å bidra. Veisjefen og Ordfører må påvirkes, og de politiske
partiene må utfordres før valget. Lederne i de tre bydelsrådene må gå ut og markere sin
felles positive holdning til TT i mediene.
Sak 7: Storhall i Tromsdalen (”Gullegget”)
Yngve Lyng fra ”Team 2” var med i utredningsprosjektet, og kom for å orienterte om
”Gullegget”. Det var ikke nok tid til en debatt om prosjektet. Bydelsrådene vil derfor
invitere til et felles møte med orientering og debatt ved en senere anledning.
Sak 8: Eventuelt
Neste møte avholdes 8.11
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