Styremøte i Tromsdalen Bydelsråd 16.08.16
Sted, tid: TUIL Arenda kl. : 18.00
Til stede:
John Pedersen(leder), Lillian Berger , Torstein Steingård, Hege Villumstad, Lars O Strandmo, Birger
Tokle, Marlene Uvsløkk
Ikke til stede: Hilde Lind-Olsen, Torstein Myhre

Sak 1
Betaling fakturaer etc.
Torstein S har fortsatt ikke fått de fullmakter som er nødvendig for å kunne belaste/disponere
bankkonto til Tromsdalen Bydelsråd. Torstein og John skal innom banken førstkommende torsdag for
å få dette på plass

Sak 2
Fergeveien barnepark
Det er sendt inn anmerkninger/uttalelser fra Tromsdalen bydelsråd både til kommune og fylke.
Ut fra signal som er mottatt tyder mye på at det vil bli bygd bolig/leiligheter der Fergeveien
barnepark er nå, og lekeparken flyttes på andre siden av Carl Bertheussens vei.
Dersom det bygges boliger/leiligheter må Tromsdalen bydelsråd være pådriver mht veinettet, da
veinettet i dette området allerede er en utfordring, og ikke vil bli noe bedre med enda flere brukere.

Sak 3
Otium
Bygginga av byggetrinn I er godt i gang. Viktig at det sees på sjøområdet nedenfor Mandelasletta jfr
at det er snakk om gangvei fra Otium og over til Mandelasletta. Pr.d.d. er det behov for å tynne ut
skogen ned mot selve sjøkanten. John har allerede hatt med noen fra sin avdeling og tatt noe, men
det bør tas mer. Har til tider vært litt utfordringer mht kjøreforhold ( midlertidig stengte veier,
endring av kjøremønster). Dette er midlertidig mens byggingen pågår.

Sak 4
Vegnett generelt i Tromsdalen



Buss sluse Pyramiden + innsnevring ved Spar i Tromsdalen. Fortsatt ingen avklaring
på om det skjer noe fra kommunens side.
Parkering i/ved Ishavskatedralen. Pr.d.d. er det til tider kaotiske forhold ved større
arrangement, begravelser etc, og uheldige situasjoner oppstår som f eks at deltagere
i begravelser blir bøtelagt. Bydelsrådet gir innspill i forhold til at parkering i/ved
Ishavskatedralen må reguleres på en bedre måte.

Torstein + Torstein følger opp begge punkt skriftlig til Tromsø kommune
Sak 5
Haller TUIL området
Hallene som TUIL skal sette opp er forsinket. Vært litt uenighet rundt kontrakt etc. I
forbindelse med bygging/oppsett av hallene er det lagt inn forslag om at vei fra øvre
Tromsdalen legges over Tønna og ned mot TUIL området. Et forslag om Tromsdalen
bydelsråd støtter fullt ut. Det vil bedre trafikksituasjon i det område som i dag benyttes.
Bydelsrådet håper at partene blir enig og at hallene snart er under oppføring. Det er stort
behov for denne typen hall i Tromsdalen.
SAK 6
Skytebanen
Tromsø jeger og fiske+ pistolklubben har anket avgjørelsen som Byrådet fattet 30.06.16 mht
skytestopp. Tromsdalen bydelsråd avventer utfallet av anken, og vurderer ut fra det om det
er behov for et folkemøte eller ikke. Hvis skytestopp opprettholdes ser bydelsrådet ikke
behovet for å arrangere et folkemøte. I stedet inviteres tromsdalingene til Tromsdalsdagen
John følger saken.
SAK 7
Tromsdalen som friluftsområde
Tromsdalen bydelsråd bør kobles på Tromsømarka del 3, som omhandle Tromsdalen. Her vil vi kunne
komme med innspill f eks hva som bør gjøres/prioriteres når det ikke lenger er skyteaktivitet på
skytebanen for å kunne benytte skytebanen som en del av friluftsområdet i Tromsdalen. Mange gode
innspill på hva området kan brukes til, og hva som bør prioriteres mht f eks riving/opprydding av det
som er der pr.d.d. inkl miljøforurensingen.
John følger opp med tilbakemelding til Ragni, samt at han også kobler på Henrik Romsaas

SAK 8
Geografisk midtpunkt
Skiltene langs stien er snart klar for å bli satt opp. Jobbes også med å få tak i noen som kan bygge ny
varde (har den kunnskapen som må til). Gapahuken er lovet å være på plass ca midten av september.
Gutta på Skauen står for byggingen av gapahuken. I tillegg sees det på muligheten for å tynne ut litt
skog langs stien opp mot det geografiske midtpunktet.

SAK 9
Tromsdalsdagen

Dato for Tromsdalsdagen settes til 08.oktober og hovedarena blir hos Gutta på Skauen
Forslag til div aktiviteter som gir tilbud til flest mulig f eks








Kulturhistorisk vandring
Aktiviteter for barn/unge – forslag om å engasjere Barnas Turlag som kan stå for aktivitetene
Legge til rette for at barn/unge kan fiske i elva
Stivandring langs elvebredden
Organisert tur opp til det geografiske midtpunktet
Info om Tromsdalens historie
Kåring av årets Tromsdaling

Legges opp til at de som kommer tar med pølser etc selv for grilling, så ordner Gutta på Skauen
/Tromsdalen bydelsråd med tilrettelegging for grilling.
John sjekker mht Drytech om de kan bidra med turmat
Lars Ole sjekker sponsing av brus med Spar og boller med Pedersen bakeri
Gutta på Skauen ordner med kaffe
I tillegg sjekkes det ut med Helge Stangnes og Hans Mathisen om de kan bidra i forhold til
historie/kultur (noterte ikke hvem som skulle sjekke det)
Hege sjekker ut med Barnas Turlag
Lillian sjekker ut med Tromsdalen musikkorps i forhold Tromsdalssangen

SAK 10
Nettside og FB
På vår hjemmeside ligger det egen «kontakt oss» hvor henvendelser sendes direkte til leder.
Det lar seg ikke gjøre å opprette distribusjonsliste på mail så leder videresender de mailer
han mottar til resten av styret(gjelder all info leder mottar )
Hege oppretter en lukket gruppe for styret på FB. I denne gruppen vil vi utveksle blant annet
info/planlegging/praktiske ting knyttet til arrangering av Tromsdalsdagen
Referent: Marlene Uvsløkk

