
GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI            SAKSNR: 2017/ 437

MØTEREFERAT INFORMASJONS- OG INNSPILLSMØTE 

Møtetype: Informasjons- og innspillsmøte

Møte nr. 1

Dato og ti: 27.02.19 kll. 19 00. Møtet hevet kll. 21 00.

Stei: Kultursalen, klultursenteret i Olierialen. 

Møteleier: Kjerst Rennestraum

Møtereferent: Gunn Aniersen

Til steie: Kristoffer Pederse  Ma  dale  motorcross klubb (MMCK,r Stei  Solbakke  MMCKr Silee 

Hovde ak MMCKr Mikal Karlse  MMCKr Krist  Vat elid Joha se  Deupvik-Nordma  vik 

gre deutvalgr Arve Keile  Olderdale  eeger- og fskerrore i g (OJFF,r A ders Mathise  OJFFr Øyvi d 

Ru dberg OJFFr Svei  Arild Sole g OJFFr Da iel Holm Olderdale  idretslag (OIK,r Lars Arvid Turu e  

OIKr Marita Je se  OIK/ Ytre Kåford idretslag (YKIL,/ Ma  dale  u gdoms- og idretslag (MUIL, 

taekwo -dor K ut Olav Rø se  YKILr Øyvi d Joha se  I dre Kåford gre delagr Joh  Peter  akkevoll 

I dre Kåford idretslag (IKIL,r Joh  y Ha se  IKILr He rik Olse  MUIL. 

Svei  O. Leirosr ordrører. 

Møtereferat

Kåford kommu e i viterte lag og rore i ger tl et i rormaseo s- og i  spillsmøte o sdag 27. rebruar 

om  y kommu edelpla  ror idretr rysisk aktvitet og rrilufsliv. I påve te av  y kulturko sule t og 

koordi ator ror pla arbeidetr ble tdspu kt ror pla oppstart rorskeøvet. Pla oppstart ble rørst varslet

se t i 2017r da pla programmet var på høri g. 

De   ye kommu edelpla e  skal i  eholde Kåford kommu es målset ger og strategier ror 

byggi g avr samt tlreteleggi g ror a leggr rysisk aktvitet og rrilufsliv. 

Keerst Re  estraum åp et møtet med kort i rormaseo  om age dae  ror kvelde . De rremmøte 

prese terte dereter seg selv med  av  og tlhøre de lag/ rore i g. 

Keerst Re  estraum rortsate dereter med i rormaseo  om  bakgru   ror pla arbeidetr rormål med 

pla r pla i  holdr rremdrifspla  og hva som vil geøres i eterka t av møtet. 

Dereter i  ledet ma  i  spills-bolke  med å ta e  gee  omga g av vedtat ha dli gsprogram ror 

a legg. Videre rølger e  liste over pu kte e hvor det kom i   i  spill  

 Ku stgressba e OIK  pla err me  spørsmålet er hvorda  komme videre. Friidretsba e i 

samme he g med dete.

 Fotballhall med løpeba e  gru  eieravklari ger u der arbeid. Klubbhusutvidelse ses i 

samme he g med dete.

 Flerbrukshall IKIL (skri lagt,r utgår.

 Lysløype IKIL på ve t.



 Lysløype OIK m/ skibru  Kommu estyre eobber rrem proseekt- skal erstate tapt lysløype som 

rorsva t med skredvolle . Jobbes med.  ør ses på om det skal ko kurrere med a dre tltakr 

etersom dete er s akk om e  rorm ror erstat i g. 

  asse g Olderdale   kommu e s proseekt.

 Tautrekk 200 m MUIL  må rustes opp.

 Lysløype/ st IKIL  ses i samme he g med hvera dre.

Fra uprioritert liste 

 Motorcrossba e  seekke opp i rorhold tl pla e  Fosse eset. Arealutordri ger.

 Elveholme  / Mølleholme r rreesbegolfa er Savva - dete går i   u der se trumsutvikli g 

Olderdale  og tas med videre tl  este møte derr 18.03. He rik Romsås har hat møte med 

Tromsø kommu e. 

 Alpi a legg MUIL  utgår.

Dereter rulgte e  sekseo  med mer åp e i  spillr spørsmål og komme tarer tl  oe  rormulerte 

pu kter  

 St tl Savva   ror bevegelseshemmeder e  avstkker tl gamle Savva .

 A leggsveie  Goullas  Forure si g- te ke bærekrafig besøksrorvalt i g. Øke de trafkk. 

Søppel- og doproblematkk. 

 Gamle krafverket ved Gorsa  Farlig område ror va dri g. Skilt g må på plass. 

 Sykli g i terre g/ stsykli g  øke de trafkkr a  e  type belast i g med  ye 

problemstlli ger. Hvorda  hå dtere detee

 OJFF  st i Olderdale  ø sket- e  u iverselt utormet st tl Sletvollveie . Ka  tas med i   i 

møte om se trumsutvikli g i Olderdale . 

 I ro ved Gu   A derse  om rorproseektet bærekrafig besøksrorvalt i g hvor  oe av 

problematkke  som ble tat opp i møtet skal kartlegges.

 Lag og rore i ger tlretelegger ma ge plasser med sterr turerr a legg etc. Dete be ytes 

også av ma ge ute rra og turister. Hvem har da tlreteleggi gsa svaret og er a svarlig ror 

t g som søppelr toaletavrall etc.e

 Gorsabrua  uheldig med avrøri g og avrall “overalt”. Vi tlretelegger ror turistmål og et 

populært turmålr me  hvorda  u  gå ror mye belast i g i rorm av avralle

TOALETTr PARKERINGr SØPPELHÅNDTERING ETC. Ø sker i ro og tltak s arlig. 

 Taekwo -do i sosialt rom  ø sker være der. Mate e og temperature  et problem i 

idretshalle .

 Tre i gstder er viktg- i  spill rra flere hold. Keerst Re  estraum i rormerer at dete er e  

sak ror idretsrådet. 

 Proseektet rra Ishavet tl Halt  turst rra  irtavarre tl Halt uavbrut.

 Omdømmeproseektet  relles historikk ror hvem vi er å f  e der. Til målset ger.

 ehov som ikke dekkes i dage

 Mi dre isflate på ror eks. 20 x 30 meterr isba e tl skøyterr hockeyr ku stløpr e kelt tltak 

med små ba er

 Se trum Ma  dale   ord e område e på  edside  av E6r tlbud ror a dre bar r u ger 

beboerer trygt ror alle.

 Va  et   aturlig skøyteba er ø sker også orie teri gskart.



 Sykkelrampe/ skaterampe Ma  dale 

 I  eba dyva te må på plass. Se på f a sieri gsmuligheter.

Frilufsliv

  ruk havet og forde 

 Lekeområder i rriluf ror bala se og koordi aseo  ror bar 

 Legge tl rete med grillhyterr gapahukerr rullestol og bar evog r u  gå rorsøpli gr 

tlgee gelig i  ærmileøetr e kle tltak i  ærmileøetr flere turløyper flere steder- mye brukt.

 Se på tre i gsapparate e tl OIK i rorbi delse med se trumspla . Må geøres  oe med disse.

Dereter rulgte i ro og demo straseo  av  y portal ror i  spill på  et.

 Høri gsperiode  må rorle ges over rerie r ror eks. tl ut september.

 Ga gster la gs elva. Reguleri gspla   irtavarre se trumr oppbyggi g la gs elvera de . 

 Parkmessig oppbyggi g bør ses på.

 Naturlige a legg som seør elvr fellva  - aktvitet ru dt disse.


