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Valgkomite: Grete H. Haugen

Aktivitet i årsmøteperioden 2010– 2011

• 5 medlemsmøter med gjennomsnittlig 18 til stede
• 3 styremøter
• fagdager

Årsmøtet 2010
Årsmøtet 2010 ble gjennomført 
Årsberetning ble godkjent uten tilleggskommentarer.

Regnskap
Revidert regnskap ble funnet i orden og godkjent

Styrearbeid
Gjennom året har mange saker vært tatt opp på medlemsmøtene, blitt diskutert og hvor styret 
har jobbet videre ved å henvende seg til ulike instanser for å få løst sakene.
I tillegg er styremedlemmene med i en eller flere av arbeidsgruppene.

Organisering
Utviklingslaget har funnet det hensiktsmessig å organisere aktiviteten i følgende 
arbeidsgrupper:



a) Hytteprosjektgruppa
b) Fellesarealgruppa
c) Kirkegruppa
d) Kulturgruppa

    

Hytteprosjektgruppa består av Steinar Blix, Svein Egil Haugen, Egil Hansen og Svein Erik 
Karlsen.
Når det gjelder hytteprosjektet, er det et stort og omfattende arbeid med flere parter involvert. 
Det har allerede vært jobbet med dette prosjektet i flere år uten de store resultatene. Gruppa er 
jevnlig i dialog med Opplysningsvesenets fond – som eier arealet. 
Det har ikke vært noen aktiviteter i gruppa side forrige årsmøte, men det er nå avtale om at 
representant fra Opplysningsvesenets fornd skal komme til Karlsøy 12.mai 2011

Fellesarealgruppa har følgende medlemmer: Johan Johansen, Jan Oddvar Arnesen og Tove 
P. Hansen.
Fellesarealgruppa har jobbet med å få arealet øst for fergekaia omdefinert til felleareal. I dag 
festes dette området av en privatperson. 
Karlsøy kommunestyret vedtok i møte 17.februar i år at kommunen skal lage en arealplan for 
å få området omdefinert til fellesareal. 

I kirkegruppa finner vi: Steinar Blix, Unn Tove Henriksen, Stein Olsen, Tove P. Hansen, 
med vararepresentantene Steinar Karlsen og terese L. Karlsen.
Kirkegruppa har satt seg store mål om bevaring av kirka, og dette avspeiles i stor aktivitet.
Kirkegruppa har formeldt bytta navn til Karlsøy kirkes vel i forbindelse med at den ble 
registrert i Brønnøysundregisteret som grasrotorganisasjon. Sakte, men sikkert kommer det 
inn penger på konto ved at de som er interessert kan få ytt sitt økonomiske bidrag gjennom å 
spill i Norsk Tipping.
I januar ble det sendt søknad om økonomisk støtte til restaurering av kirka.
Videre arrangerer Kirkegruppa ”Storhelg” kommende sommer og har satt i gang et lotteri som 
trekkes til høsten i september 2011.

I kulturgruppa er det tre medlemmer: Berit Paulsen, Hanne S. Nilsen og Therese Løvli 
Karlsen. 
Kulturgruppa har hatt liten aktivitet siste årsmøteperiode

Karlsøyfestivalen
I 2010 ble Karlsøyfestivalen arrangert for ellevte gang, den er blitt det største 
kulturarrangementet i kommunen.
Festivalen har fått bevilling og driver nå pub gjennom hele året. I tillegg påtar festivalen seg 
ulike arrangement og utleie.

Stedsutvikling
Det har det siste året vært jobbet iherdig med å få i gang et stedsutviklingsprosjekt med Stein 
E. Olsen i spissen for ei egen gruppe som jobber med denne saken.



Det har vært flere møter hvor fylket og kommunen er involvert, slik at arbeidet blir 
implementert i alle nødvendige instanser.
I denne fase av arbeidet er det sent søknad til aktuelle partnere om midler til forprosjekt.

Flytebrygge
Den nye flytebrygga fra 2009 fungerer godt, den tas på land medio september og legges ut i 
løpet av mai måned. Jevnlig vedlikehold foretas på dugnad hvor Magne Solheim har tatt et 
særlig ansvar for det praktiske,  mens utviklingslaget tar materialkostnadene.
Fordi det ikke finnes noe fellesareal ved fergekaia å legge opp flytebrygga på, må den slepes 
og dras opp lenger øst på øya. Dette er ikke en holdbar løsning på sikt.

Karlsøy som verneområde
I forbindelse med arbeidet med verneplan for Karlsøy ble det arrangert fagdager  27. og 28. 
mai 2010 hvor arrangørene var; Arbeidsgruppa for skogvern på Karlsøy/Fylkesmannen i 
Troms.
Her sto følgende temaer i fokus; skogvern, geologi, botanikk, kulturminner og friluftsliv. Det 
var faglige innledninger på alle disse områdene med påfølgende diskusjoner. 
To  halve dager ble brukt til guidet rundtur på Karlsøy.
Vedtak om verneplanen er ventet tatt opp i Stortinget høsten 2011.

Fergekaia
I januar ble det satt i gang utbedring av fergekaia. Etter stor aktivitet og et halvt år med 
midlertidig fergeregime, kunne den oppgraderte fergekaia gjenåpnes 28. juni med stor 
festivitas på Gammelskolen og med deltakelse fra vegmyndigheter, fylket, kommunen, øyas 
befolkning og det hele toppet med samferdselshistorie ved professor emeritus Håvard Dahl 
Brattrein.

Butikkdrift
Butikken som ble åpnet høsten 2008, har vært ei suksesshistorie. Følgende fem driver 
butikken; Berit Paulsen, Sissel Klungset, Trude Wosnitsa, Grete Hoel Haugen, Egil Hansen, 
de har i tillegg påtatt seg ekspedisjon og sortering av post. Dette har vist seg å gi et stabilt og 
sikkert system for postgangen på øya.
I tillegg til butikk og post drives det kafe på Gammelskolen, dette er et svært kjærkomment 
tilbud både for fastboende og hyttefolk.
Butikken har utvidet tilbudet med internettkafe.

Ryddeaksjon
Det er i gang en ryddeaksjon rettet mot utrangerte biler. Utviklingslaget har gjort en avtale om 
å samle disse bilene på Hansnes slik at de kan hentes der vederlagsfritt for eieren. Til nå er tre 
biler avhentet, men aksjonen vil fortsette også i 2011.

Værstasjon og web-kamera
På Karlsøysida www karlsoy.com kan man til enhver tid oppdatere seg på vær, føre og 
vindforhold på øya, og tillegg holde seg orientert om det som skjer. 



Fysisk aktivitet
Postkassene med navneprotokoll på Varden og Veten operative.

For styret
Tove P. Hansen

 


