
STYREMØTE 
LAKSELVBUKT UTVIKLINGSLAG 
 

Dato: Tid og sted: Til stede: Forfall: 

13. jan. 2021 1900, Lakselvbukt skole Rune, Trygve, Jeanette Cathrine, Kine, 
Bjørn 

 
 

S A K S L I S T E 
SAK NR./SAK: VEDTAK: 

1 Sette dato for årsmøtet 
Forberedelser. 
 
Neste møte 2. februar blir et 
planleggingsmøte foran årsmøtet. 
 

17 februar kl 18.30 på Grendehuset. 
Oppslag på butikken og på nett. 
Invitere BYPLAN? 
I fjor fikk vi frigjort 60000,- av de bundne 
midlene slik at både lag/foreninger og 
privatpersoner kan søke om midler til sine 
prosjekt. I år ønsker vi å prioritere å få ordnet 
et skikkelig fundament for møteplassen ved 
Coop, samt få ordnet et bord til gapahuken i 
Forsen. Disse prosjektene eller andre kan det 
søkes midler til fra denne «potten».  
 
Dette legges fram som vår sak på årsmøtet. 
 

OPPFØLGING: 

Rune skriver ferdig årsmelding og Jeanette har 
klart regnskap til revisor første uka i februar. 
 

SAK NR./SAK: VEDTAK: 

2 Kommunedelplan for kulturmiljø 
Har vi noen innspill eller skal vi si oss 
fornøyd? 

Vi er fornøyd med kommunedelplanen for 
kulturmiljø, men savner kulturminner fra indre 
sjøvassbotn da vi vet at det mange 
kulturminner der. 
 

OPPFØLGING: 

 
 

SAK NR./SAK: VEDTAK: 

3 Distriktsstrategi og kystsoneplan 
Lage svar på forespørsel 

Vi har laget et svar til byutviklingsetaten. Se 
eget vedlegg etter møtereferatet. 
 
 

OPPFØLGING: 

Rune kopierer arbeidsdokumentet og sender 
inn til TK som innspill. 
 
 



SAK NR./SAK: VEDTAK: 

4 Oppdatering og status på nyinnkjøpt 
hjertestarter 

Utsettes.  
Cathrine tar dette neste møte. 
Registrere hjertestarteren i 
www.113.no/hjertestarterregisterert 
Melde inn til hovedstyret at andre utv.lag som 
har også gjør dette. 
 
 

OPPFØLGING: 

Cathrine? 
  
 

SAK NR./SAK: VEDTAK: 

5 Møteplan 2021 
 
Vi ønsker å lage møteplan 3-4 måneder 
fram i tid i stedet for å sette et helt år, 
da det likevel kan bli endringer på litt 
lenger sikt. 

02.02 kl 19.00 - Styremøte 
17.02 kl 18.30 - Årsmøte 
10.03 kl 19.00 - Styremøte 
21.04 kl 19.00 - Styremøte 
 

OPPFØLGING: 

 
 

SAK NR./SAK: VEDTAK: 

6 Eventuelt Lakselvbuktprisen – Forslag til kandidater med 
begrunnelse. 
 
Vi har liggende en ledig plakett igjen etter 
prisen som pleide å deles ut for noen år siden. 
Vi vet at det er flere gode kandidater der ute 
og ønsker i år å markere dette. 
 

OPPFØLGING: 

Rune legger ut på facebookgruppe og deler 
dette med andre lokale grupper. Oppslag på 
butikken og forslag kan legges i postkasse der. 
Tidsfrist må være til neste styremøte 02.02. 
slik at vi kan bestille gravert messingmerke e.l. 
og ha dette klart for utdeling under årsmøtet 
17. februar. Gavekort på 1000 kr. i tillegg. 
 
 
 

 
PS! Forfall til styremøtene meldes inn minst 1 dag før møtet slik at vi får 
mulighet å kalle inn varamedlemmer. 
 
Referent: Jeanette Guttormsen 
 
Møte hevet kl 21.40 

http://www.113.no/hjertestarterregisterert


Vedlegg til sak 3: 
 
 

 
 
 
 
Til Utviklingslagene i Tromsø. 

 
I forbindelse med revisjonen av kystsoneplanen for Tromsø-regionen, gjennomføres møter med 
utviklingslagene.  

Noen møter er gjennomført før nyttår 2020, og for resten vil vi fortsette i januar - februar 2021. 

På møtene presenteres både arbeidet med kystsoneplanen, status for kommuneplanens arealdel 
(som skal revideres) og kommunestyrets bestilling av en distriktsstrategi.    

Til bruk i planleggingen er det laget et utkast til kunnskapsgrunnlag med statistikk om distriktene. Vi 
ønsker å utvide denne med lokal kunnskap og håper derfor at utviklingslagene kan gi 
tilbakemeldinger på de vedlagte spørsmålene.  

Det er fint om det fremkommer hva som er viktigst å prioritere for videre utvikling, bolyst og trivsel i 
de ulike områdene.  

Kartleggingen skal brukes i det videre arbeid med distriktsstrategien. 

Frist for tilbakemeldinger er januar 2021. 

Tilbakemeldingen sendes til Gunn-Elin Jakobsen, og med kopi til Tone Hammer. 

gunn.elin.jakobsen@tromso.kommune.no 

 
Tone.Hammer@tromso.kommune.no 

mailto:gunn.elin.jakobsen@tromso.kommune.no
mailto:Tone.Hammer@tromso.kommune.no


INNSPILL FRA LAKSELVBUKT UTVIKLINGSLAG 13.01.2021 
 
 

A) Kapital og investorer. Areal til næringsbygg. Ikke nedbygging av areal til boligareal. Flere 
ungdommer til bygda.  

 
B) Tilflytting, boligtomter og mulighet for å få fradelt landbruksareal til boligbygging.  Må bli 

mye lettere å omgjøre uegnet og ledig landbruksareal. Stort behov for arbeidsplasser 
generelt. Bedre kollektivtilbud. Bedre infrastruktur og veistandard. Beholde skole, 
barnehage, butikk og omsorgssenter slik at det er attraktivt å flytte til bygda og bevare de 
arbeidsplassene som allerede finnes. Ha et attraktivt distriktssenter. 
 

C) Delspørsmål: 
 
Tilgjengelig areal for jordbruk eller arbeidsplass. Kapital. 
Når det gjelder fiske mangler det grunnleggende infrastruktur som kai og fiskemottak. Derfor 
er denne næringsveien på vei å dø ut her hos oss. Fiskes hovedsaklig til eget bruk. 
 
Med godt samarbeid går både friluftsliv og næringsliv overens.  
 
Kartleggingsdel: 
 
1) Ørjan Guttormsen, landbruk 

Torbjørn Jensen, landbruk 
Peter Lakselvnes, landbruk 
Ørjan Kristiansen, landbruk 
Åsgeir Lingrasmo, landbruk 
Gunn og Leif Lingrasmo, landbruk 
Arnt Johnsen, landbruk 
Northern light dog adventure, Thomas Jakobsen 
Coop Marked Lakselvbukt, 6-7 ansatte (hel og deltidsansatte) 
Et ukjent antall utleie boliger innenfor reiseliv på airbnb. 
Hans Arild Jensen, maskinentreprenør (ukjent antall ansatte) 
Tor Arne Severinsen, maskinentreprenør (ukjent antall ansatte) 
Håndverker Trygve Pedersen 
Lakselvbukt taxi v/Terje Johnsen 
Artic Excurtions, Trygve Lakselvnes 
Skadi Adventures as, Karin Guttormsen 
 

2) Lakselvbukt skole og bhg, 7-10 ansatte (hel og deltidsansatte) 
Lakselvbukt kirke, 1 ansatt 
Lakselvbukt bo- og service senter, 10-11 årsverk 
Gaisi, 1 deltidsstilling i ferd med å opprettes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3) Lakselvbukt utviklingslag 
Lakselvbukt husflidslag 
Lakselvbukt arbeiderlag 
Lakselvbukt musikkorps 
Lakselvbukt og omegn pensjonistforening 
Lakselvbukt sameforening 
Lakselvbukt fritidsklubb 
Lakselvdal grunneierlag 
De frivillige, Lakselvbukt 
 
 

4) Pga sårbart naturområde er det ikke ønskelig med havbaserte oppdrettsanlegg i fjorden.  
 
Eget felles postnummer for Lakselvdalen som hører til Tromsø kommune, Lakselvbukt og 
fra Lakselvbukt til kommunegrensa på Laksvatn. Svært mye krøll i postleveringer og 
samordning i offentlige instanser pga. dette. Vi ønsker oss tilbake vårt gamle 
postnummer 9045. 
 
 
 
 
 
 
 
 


