
                              
 

 

  

 

 
 
 
 

Årsmelding 2020 for Trondjord og Kvaløyvågen Utviklingslag  
 
Styret besto i 2020 av: 
 
Leder:   Kurt Einar Holien 
Nestleder:  Mathilde Hestvik Dahl 
Sekretær:  Marika Ljetoff 
Kasserer:  Frank Arne Hansen 
Styremedlemmer: Håvard Haugland, Ørjan Pettersen  
1. vara:  Glenn Stian Hansen (møterett) 
2. vara:  Morten Antonsen 
 
Revisorer:  Kari B. Enoksen og Arne O. Johansen 
 
Valgkomité:  Per Gunnar Pettersen, Steffen Hansen og Inge Pettersen 
 
 
Møter i 2020: 

 1 årsmøte 

 8 styremøter 

 1 Møte med hytteeiere, næringsdrivende og beboere i Risvika ifht planlagt 
reiselivsanlegg 

 2 møter i forbindelse med bygging av ny barnehage/løsning ifht barnehage på 
Trondjord, med både politikere, prosjektledelse, administrasjon, ansatte og 
foreldrerepresentanter skole og barnehage 

 1 møte med Tromsø kommune om Kystsoneplan, Distriktsstrategi og arealplan 
Planlagte møter som ikke ble gjennomført: 

 1 idedugnad for å få i gang aktiviteter i bygda. Utsatt fra januar 2020 til mars 2020 
grunnet stor møteaktivitet i januar, ble avlyst pga covid-19. 

 1 folkemøte med Storm Utvikling om hva eiendommen de har kjøpt skal brukes til– 
avlyst grunnet covid-19 

 
Kurs/Annet i 2020: 

- Ryddeaksjon vår 2020 
- Dugnad klopp over Skulsfjordmyra. Påbegynt høst 2020, ferdigstilles i løpet av 2021 
- Det var planlagt kurs «Båtførerprøven» våren 2020. Kurset ble avlyst grunnet covid-19 
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På første styremøte ble handlingsplan 2020 godkjent på årsmøte 2019 gjennomgått: 
1. Oppvekstsvilkår  

2. Tilrettelegging for boligbygging 

3. Næringsutvikling 

4. Gjennomføre minst 2 kurs/aktiviteter for bygdas befolkning 

5. Fylkesveg 65 

6. Hjemmeside 

 

Oppsummering handlingsplan 2020 

 
1. Oppvekstsvilkår 

a. Trondjord barnehage – bygging av ny barnehage 
Bygging av ny barnehage på Trondjord var vedtatt der byggestart etter planen 
var vår 2019. Våren 2019 kom det forslag fra administrasjonen i Tromsø 
kommune at bygging skulle utsettes/fjernes fra økonomiplanen for 2019-2022. 
I kommunestyremøte i desember 2019 skulle budsjettet og sparetiltak 
gjennomgås i kommunestyret, der kom det igjen forslag om å utsette bygging 
av Trondjord barnehage på grunn av få barn. Ved økning i barnetall skal 
planene tas opp igjen. Denne gangen ble det flertall for dette. Utviklingslaget 
har hatt to møter med Oppvekstkomiteen i Tromsø kommune, sammen med 
representanter for Trondjord barnehage (ledelse og foreldrerepresentant) for å 
informere om at vi nå har økende barnetall og trenger at det skjer noe ifht 
nybygg eller utbygging av nåværende barnehage snarest, da det forventes 
omtrent 10 nye søkere som skal starte i barnehagen i løpet av 2021, hvorav 8 
er under 3 år. Det har foreløpig ikke kommet tilbakemelding fra kommunen om 
bygging vi bli påbegynt og saken følges videre. 

b. Klopp over Skulsfjordmyra 
I november 2019 ble det søkt midler til å bygge klopp over Skulsfjordmyra slik 
at det kan gå an å gå tørrskodd over. I februar 2020 fikk vi innvilget 29000 kr til 
formålet. Vi fikk materialer fra Consto og arbeidet med å kutte og spikre 
sammen material til klopp ble påbegynt høst 2020, men ikke ferdigstilt. Planen 
er å kjøre opp ferdigbygde klopper med skuter vinter 2021 og fortsette 
bygging/utlegging av klopp vår/høst 2021 

c. Lekeplass 
Utviklingslaget har søkt midler til utbedring av lekeplass på Kjosvoll gjennom 
Samfunnsløftet. Har ikke fått svar på søknad enda. 

 
2. Tilrettelegging for boligbygging 

Det er jobbet videre med reguleringsplan og godkjenning for flere tomter i byggefeltet 
inne i Kvaløyvågen. Det er laget reguleringsplan for utbygging av 20 nye tomter i 
videreføring av eksisterende byggefelt. I januar 2020 ble det avholdt folkemøte om 
saken og det så lovende ut for å kunne begynne utvikling av tomter høsten 2020. På 



                              
 

 

  

grunn av covid-19 mm har behandling av saken tatt lengre tid enn forventet og det ble 
også nødvendig å nedskalere fra 20 til 10 tomter. Siste info er at reguleringsplan legges 
ut på høring mars 2021. Utviklingslaget har i møtet med kommunen meldt inn 
viktigheten av å tilrettelegge for boligbygging i distriktene, da vi ikke har ledige tomter 
og mange ønsker å bygge her. Vi har også sendt inn forslag om at regelen om bygging i 
100-metersbeltet fra sjø endres til at så lenge det er på oversiden av hovedvei så 
gjelder ikke 100 meters regelen.  
 

3. Næringsutvikling:  
a. Reiselivsanlegg 

Det har vært en del utfordringer knyttet til reiselivsanlegg i Risvika/på 
Risvikmyra. Ny plan for området er lagt ut og utviklingslaget har hatt møte med 
beboere og hyttefolk i området for å høre deres syn. Vi har også sendt innspill 
om saken til kommunen der vi påpeker at anlegget som nå er planlagt er langt 
større og mer inngripende enn i tidligere planer og at vi er bekymret for om 
dette vil være bærekraftig og gunstig for bygda. 

b. Kommuneplanens arealdel, kystsoneplan og kommunens distriktsstrategi 
I februar 2021 hadde utviklingslaget møte med representanter fra Tromsø 
kommune ifbm kystsoneplan, kommuneplanens arealdel og kommunens 
distriktsstrategi. Vi ga informasjon og tilbakemeldinger til kommunen om hva 
som er viktig for at Kvaløyvågen og omegn kan fortsette å være en levende 
bygd hvor folk vil bo. Vi kom blant annet med tilbakemeldinger ifht at vi har 
behov for mer næringsareal, at god vei er vesentlig for å kunne opprettholde 
næring her ute og at vi er bekymret for hvordan byutviklingsavtalen vil påvirke 
mulighetene i området, samt informerte om hvor mye næringsaktivitet vi 
faktisk har her.  Når det gjelder kystsoneplanen så sendte vi inn kart der 
områder brukt til fiske, fritidsfiske/rekreasjon er merket av. Før møtet ble det 
lagt ut info på «Oss i Kvalsundet» på facebook og hjemmesida til utviklingslaget 
med oppfordring om å komme med innspill som vi kunne ta i møtet med 
kommunen og i tilbakemeldingene vi sendte inn. 

c. Kartlegging av kraftbehov 
Det skal foretas kartlegging av kraftbehov i distrikts-Tromsø. Et utvalg skal 
jobbe med dette og vi må se behov både ifht bygda, fiskeri/fiskeindustri og 
havbruk. Kurt er med i utvalget. 

d. Havneutvikling 
Havnekomiteen har ferdigstilt innstillinga si og ny flytemolo i Kvaløyvågen ligger 
på 1. plass på prioriteringslista. Planlagt byggestart i 2021. 

 
4. Gjennomføre minst to kurs/aktiviter 

Våren 2020 hadde vi planlagt å gjennomføre idedugnad med bespisning for å finne ut 
hva slags aktiviteter og tilbud som kan igangsettes og utviklingslaget kan støtte. På 
grunn av koronatiltakene ble idedugnaden utsatt til høsten 2020 og på grunn av at det 
fortsatt var strenge koronatiltak ble det ikke gjennomført da heller. Vi håper å kunne 
gjennomføre i løpet av 2021.  



                              
 

 

  

Vi hadde også planlagt å få gjennomført kurs i båtførerprøven, men det ble også 
avlyst/satt på vent pga korona.  
 

5. Fylkesveg 65: 
Vindskjermer på Risvikhaugen: 
Utviklingslaget har i flere år prøvd å få et skikkelig svar fra Statens vegvesen ifht saken, 
da de har vært på befaring og sagt at de enten skal fjernes eller fikses. Har foreløpig 
ikke lyktes med å få et skikkelig svar og få tak i de som har ansvar for saken. Jobbes 
videre med i 2021. 

 
6. Hjemmeside 

Alle møtereferater, årsmeldinger, budsjett mv for utviklingslaget legges ut på 
hjemmesiden. Informasjon om næringsaktører og frivillige organisasjoner i bygda, 
samt info om Kvaløyvågen ligger på hjemmesiden. I tillegg til hjemmesiden benytter vi 
også facebook og siden «Oss i Kvalsundet» som informasjonskanal. «Oss i Kvalsundet» 
ble opprettet i samarbeid med Søndre Ringvassøy utviklingslag og er tenkt som ei side 
hvor man kan dele informasjon som er relevant for folk på begge sider av sundet. 

 
7. Tilskudd til tiltak og aktiviteter i bygda: 

a. Ryddeaksjon 
Utviklingslaget gjennomførte ryddeaksjon vår 2020. Remiks stilte opp med 
sekker og hansker, samt hentet innsamlet søppel. Mange som møtte opp og 
mye søppel ble ryddet. Ryddeaksjonen ble avsluttet med grilling av pølser og 
servering av brus og kaffe utenfor bygdehuset. Vi fikk 5000 kr fra kommunen 
etter gjennomført aksjon. 

b. Per Gunnar Pettersen har laget blomsterkasser og kjøpt inn mold og planter. 
Kassene er satt opp ved benken nedenfor bygdehuset. Utviklingslaget dekker 
utgifter til materiale og blomster. 

c. Bymesterskap i triatlon ble avholdt høsten 2020 med start og slutt ved 
Kvaløyvågen Landhandleri. Butikken søkte utviklingslaget om støtte til 
arrangementet og fikk tildelt 8000 kr. 
 

 
21.03.2021 
 
Trondjord og Kvaløyvågen Utviklingslag 
 
 
 
Kurt Holien    Ørjan Pettersen   Mathilde Hestvik Dahl  
  
 
Frank Arne Hansen  Marika Ljetoff   Håvard Haugland       
 



                              
 

 

  

 

Virksomhetsplan/Prioriteringsliste 2021: 
 

1. Oppvekstsvilkår  

2. Tilrettelegging for boligbygging 

3. Næringsutvikling 

4. Gjennomføre minst 2 kurs/aktiviteter for bygdas befolkning 

5. Fylkesveg 65 

6. Hjemmeside 

 

Utviklingslaget ønsker å arrangere en idedugnad i løpet av  2021 for å finne ut hva slags 

aktiviteter/kurs/tilbud bygdas befolkning ønsker å sette i gang/få til. Tanken er å samles på 

bygdehuset, ha middagsservering og idemyldre, samt legge planer for aktiviteter og mulighet 

for gjennomføring av dette.  

 
 


