Styremøte i Tromsdalen Bydelsråd, mandag 06.09.2010
Sted, tid: Tromsdalen skole, personalrommet, kl: 19:00 – 20:50
Til stede: John Pedersen (leder), Reinhold Fieler (sekretær), Berit Johansen
(styremedlem), Charles Jacobsen (styremedlem), Hanne-Therese Ridderseth
(styremedlem), Jorunn Bangsund (vara), Bitten Barman-Jensen (vara), Per Clausen
(vara). Ikke til stede: Erik Kopke (vara)
Innkalling og dagsorden ble godkjent.
Sak 1: Godkjenning av møtereferat
Møtereferatet fra møte 31.05.10 ble godkjent. Det foreligger ikke referat fra møtet
21.6.2010 siden det ble avviklet som en dugnad.
Sak 2: Gjennomgang post
Bydelsrådet har mottatt følgende:
- bekreftelse på overført tilskudd fra Tromsø kommune, kr. 54000.-,
- brev fra Ordfører av 5.7.2010 om at Bydelsrådet er med i referansegruppen for flytting
av skytebanen ut av Tromsdalen,
- Kunngjøring av plan nr. 1710, fortau fra Reien Skole til Nova,
- Kunngjøring av plan nr. 1716, industriområde Leibakken,
- Oversikt over bydelsrådene i Tromsø
Sak 3: Barnepark i Fergeveien
Leder skriver brev til Tromsø kommune - eiendomsseksjon, med ønske fra Bydelsrådet
om å gjøre huset tilgjengelig til nyttige bydelsaktiviteter - for eksempel eldrekaffe,
kulturverksted, etc.
Sak 4: Uteområde Anton Jakobsensvei v/ Charles
Charles Jacobsen har snakket med kommunen om igangsettelse av tiltak for å planere
området. Men kommunen mener at vi må vente på tillatelse fra kommunen, og man
kommer derfor ikke i gang med tiltaket i år. 19.7. ble det målt opp på tomta.
Sak 5: Skytebanen
Leder deltar i referansegruppen neste onsdag. Skytingen skal opphøre i Tromsdalen
1.10.2010. Bydelsrådet er spent på løsningsforslagene som skal føre til avvikling av
skytingen innen denne datoen. Det finnes et kommunalt arbeidsutvalg, ledet av Irene V.
Simonsen, som forestår arbeidet, og som skal rådføre seg med referansegruppen.
Sak 6: Sak: Hjemmesia v/ Hanne-Therese
Domene er lagt ned, trolig på grunn av manglende betaling. Bitten mener at det var betalt,
og Berit sjekker opp kontoutskriftene.
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Sak 7: Tindtunnelen evt. møte med partigrupper
Bydelsrådet vedtok følgende uttalelse:
Tromsdalen Bydelsråd registrerer med stor bekymring at den nye hovedveien E8 til
Tromsø skal legges over en bro som forankres i en leirbakke. De siste dagers
begivenheter med det tragiske leirraset på Lyngseidet, samt de nybygde brofundamentene
på Breivikeidet som nå forsvinner i leiren, bidra ikke til styrket tillit til de geofysiske
ekspert undersøkelsene som var utført i forkant. Bydelsrådet gjentar herved sin sterke
oppfordring til politikerne om å finne en alternativ veitrasse fra Ramfjorden til Tromsø.
Uttalelsen sendes til pressen.
Når det gjelder felles møtet med de andre bydelsrådene på fastlandet så skal Korken
behandle Tindtunnel på styremøte 23.9. Innlandet og Tromsdalen er klar for et felles
møte, Kroken tar stilling til felles møte under styrebehandlingen.
Sak 8: Eventuelt
Møteplan høst 2010: Styremøtene berammes til mandager den 4.10, 8.11. og 6.12.
Kirkegård – portal: Bydelsrådet går inn for renovering av nåværende portal, og støtter
tiltaket med kr. 10 000.-. Det er flere som vil gi bidrag til dette. Bydelrådet vil involvere
seg i at renovering skjer på riktig måte.
Lekeplasser og fritidsarealer på fastlandet: Det bygges ut mye nå fra Reinen og sørover
uten at det planlegges meningsfulle lekeområder og sammenhengende fritidsarealer (for
eksempel skiløype, eller områder for vinterlek, eller områder der eldre barn/ ungdom kan
tilbringe sin fritid).
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