INFORMERER
Tomasjord nord, Lunheim, Kroken, Movik, Tønsnes, Tønsvik.

Årsmøte

Kroken og omegn bydelsråd
KOOB avholder årsmøte 16. mars kl. 18.30
i Kroken kirke, hovedinngangen.

Før årsmøtet får vi høre om
• Tromsø Alpinpark, diamanten i bydelen vår, en fantastisk start og planer
for framtiden, v/ Rune Kufaas.
• Ny skolestruktur i bydelen, utfordringer og planer, v/ Byråd, Brage L. Sollund.
• Årsmøte
Servering: kaffe, te og maripankake. Vel møtt!
Styret 2015 –16:
Svein E. Pettersen, Jens Aas, Elisabeth Warvik, Børre A. Jørgensen, Trond
Hammer, Sondre Andersen, Robin Berger, Gunhild Johansen og Jørgen Furfjord.

Lavvoen ligger ca. 1km fra trykkbassenget i Kroken

Vi bryr oss om oppvekstvilkår, nærmiljø, fellesskap og utvikling.
Hva er bydelsrådet?

Hvem kan være med i bydelsrådet?

Kroken og omegn bydelsråd ble stiftet i november
2000. Formålet med bydelsrådet er formulert slik i
vedtektene, § 1:

Representanter til styret må ha bostedsadresse
innenfor bydelsrådets virkeområde. Lag, foreninger,
organisasjoner, næringsdrivende og enkeltpersoner
har lik adgang til å foreslå representanter til bydelsrådets styre.

Kroken og omegn bydelsråd er et frittstående,
partipolitisk uavhengig råd.
Bydelsrådet er sammensatt av medlemmer fra orga
nisasjons- og næringsliv samt enkeltpersoner, og skal
representere befolkningen i området fra Thyholdt
elva – Uranusveien – Tomasjordnes i sør til Tønsvikelva i nord. Kroken og omegn bydelsråd formål er å
arbeide for kulturell, sosial og næringsmessig utvikling
for bydelen, fremme gode oppvekstvilkår for barn og
unge, skape nærhet og lokal identitet for befolkningen
og virke som en paraplyorganisasjon for organisasjons
livet. Kroken og omegn bydelsråd skal være formell
part/høringsinstans i saker som gjelder planlegging
og regulering i bydelsrådets virkeområde. Bydelsrådet
skal særlig arbeide for å få innsyn i kommunens og
andre offentlige og private aktørers planlegging og
regulering hva angår:
1. Fremtidig boligbygging i bydelen
2. Trafikkavvikling for biler og myke trafikkanter
3. Områder for industri og næringsliv
4. Strand og havneområder
5. Mulighet for lek og fritidsaktivitet
6. Tilgjengelighet til friarealer rundt bydelen
og ettersyn med disse
7. «Lunger» – grøntarealer – i bydelen
8. Skoler og barnehager
						
Bydelsrådet kan også iverksette andre tiltak
for bydelsutvikling.

Øvrige vedtekter, møteprotokoller med mer finner
du på bydelsrådets webside:
http://www.ikroken.no/koob
Spørsmål / kontakt: seripe@online.no

Ny skolestruktur i bydelen:
Bydelsrådet har engasjert seg i planarbeidet, utfordrin
gene i dag er at barneskolene Lunheim er sprengt og
Skjelnan barneskole begynner og få dårlig kapasitet.
Kroken barneskole har bra kapasitet samme med
Kroken ungdomsskole. Forslag i korte trekk til løsning
fra Tromsø Kommune er å flikke på di skader, man
glene som er registret på skolene i dag flytte elever
som skal gå på Lunheim til Kroken barneskole, legge
ned skolen på Skitenelv barneskole og bygge en ny 1
til 10 skole i Movik. Kom på årsmøte og hør hva
bydelsrådet mener.

Kroken Alpinpark
Det var en ny epoke og en stor dag for bydelen når
den gledelige nyheten kom at alpinanlegget i Kroken
fikk nye eiere og videre drift, kom på årsmøtet og hør
om den fantastiske starten og planene videre.

Utbyggingsprosjekter

Fylkesvei 53

Kroken vest, Haveng ny gangbru ferdig april, de første
flytter inn mai, juni. Steinberg, 630 boliger, oppstart om
5 til 8 år. Steinbruddet, 230 boliger. Veidekket presen
terer nye planer i februar 2015 og 2016. men her er det
mange ting som må på plass først blant annet rundkjø
ring, ny vei, gang og sykkelvei osv. så er de veldig
interessert i og selge stein

Strekningen fra Tomasjord til Kroken er de nye led
lysene på plass, veldig bra. Busstoppene på Lunheim
som det er planer om og flytte, utbedre og utvide blir
ikke gjennomført i 2016. Det jobbes også med støy
demping, autovern og trafikksikkerhetstiltak på
strekningen Tomasjord til Kroken.Videreføring av gang
og sykkelvei , støydemping og utvidelse av veien fra
Skjelnan til Tønsnes Havn blir igangsatt til våren 2016,
akkurat et år forsinket, det er avsatt 25mill + renter til
dette byggetrinnet så får vi se hvor langt de kommer.

Skjelnan og Movika. Tromsø kommune har stoppet
arbeidet med å regulere området til boligformål. KOOB
mener øvre trase må på plass først (ny vei fra Skjelnan
til Tønsnes havn).
KOOB ønsker utvikling i bydelen, men det må være i
samsvar med infrastruktur, trafikksikkerhet, skole,
barnehager og offentlig tilbud. Vi ønsker også at
Kroken som det naturlige sentrum styrkes med flere og
bedre tilbud. Med så mange byggeprosjekt kan antall
beboere øke med 25 – 30%. Tromsø kommune jobber
med å utvikle Kroken som et knutepunkt det vil si
bedre busstilbud og parkeringsplasser til de som kan
sette bilen i Kroken og ta buss fra Kroken til sin
arbeidsplass, håper de kommer i gang med arbeid til
høsten 2017

Lysløypa, Lavvo og turstier i
Kroken
Styret er veldig imponert og glad over hvor mye dette
brukes, men vi fortsetter arbeidet med og forbedre og
utvikle tilbudet å få lys til Tomasjord oppgradering og
koble sammen løypa fra Diamantvegen til sykehjem
met/høydebassenget. Den langsiktige plan er at det
skal gå en sammenhengende løype fra Tomasjord til
Tønsvika . KOOB i lag med Tromsø kommune jobber
med og utvikle turstien til Krokvatnan . Det er et
fantastisk turområde og det fortjener bedre framkom
melighet. Det er utfordringer med grunneierne, det
kommer benker og bord på den nye turisten fra
Diamantvegen til sykehjemmet i sommer, Tromsø
kommune har ikke fått midler til lys på stekningen
Diamantvegen til sykehjemmet men håper at arbeidet
starter høsten 2016.

Lavvo
KOOB eier og drifter Lavvoen i Krokelvdalen som blir
brukt mye, vi oppfordrer alle å besøke den og ta godt
vare på den.

Tønsnes Havn
er ferdig med første byggetrinn på Tønsnes, NordEuropas største base, fantastisk prosjekt som er en av
Tromsø kommunes største næringsprosjekt vil ha
85000 kvadratmeter og første byggetrinn hadde en
prislapp på 300 mill. Tromsø Havn jobber med og få
etablert noe der og vi håper de lykkes i 2016.

Helsesøster prosjekt til barn og
ungdom i bydelen
KOOB har skrevet brev til Byråd Gunhild Johansen ,
Prosjektet setter søkelys på levekårsundersøkelsen fra
2012 og Ung-data sin undersøkelse i år, i begge disse
undersøkelsene kommer ikke fastlandet nord så bra ut,
på nasjonalt plan er mobbing, depresjon, dårlig
selvfølelse og et enormt press til og lykkes utfordringer
vi stadig hører har negative konsekvenser. Det er
tverrpolitisk stor tro på at helsesøstertjenesten kan
være den rette tjenesten til og bidra positivt i den
utfordreren situasjon for barn og ungdom. Derfor er det
viktig og komme i gang med et pilotprosjekt og det at
skolekretsene Lunheim og Kroken har kommet dårlig
ut bør være en god motivasjon til og starte der. Pro
sjektet bør se etter samarbeidspartnere som kan være
Tvibit og RKBU Nord. Vi fikk ikke svar fra det gamle
Byrådet, så vi har sendt det samme brevet til Byråd
Gunhild Johansen.

Kroken Kirkepark
Kroken menighet, Kirkelig fellesråd, Tromsø kommune
og KOOB er ferdig med forprosjektet og i løpe av 2016
vil dere se forandring, hvor mye er avhengig av økono
misk støtte.

Skytebane i Kjoselvdalen
Kommunestyre vedtok 19.06.14 å etablere skytebane
anlegg i Kjoselvdalen. Det er etablert ei undergruppe i
Kroken og omegn bydelsråd, som vil jobbe for og
stoppe eller omgjøre Kommunestyres vedtaket om
etablering av skytebaneanlegg i Kjoselvdalen, samt
jobbe for og ivareta beboerne og grunneierne sine
interesser i saken. KOOB har sendt brev til Kommune
styrets kontrollutvalg der vi ba dem gransking vedtaket.
Vi fikk nyttig informasjon fra kontrollutvalget, de mente
det var ikke gjort noen formelle feil. KOOB har sendt
innsigelser på reguleringsplan 1782. Forespørsel til
Tromsdalen Bydelsråd om felles uttalelse om etablering
av en skytebane så nært bebyggelse og i populært
turområder. Tromsdalen Bydelsråd ønsket ikke å ha
formening om andre alternativer en Tromsdalen.
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Øvre Kroken, 500 boliger. Det endelige planforslaget er
godkjent. BONORD har mottatt innsigelser fra Staten
vegvesen som har skapt forsinkelser. Flytting og
utbedring av lysløypen samt overvanns problematikk er
det første som gjennomføres. Bygges over flere
byggetrinn. Oppstart 2016–2017

