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Møtevirksomhet
Bydelsrådet har avviklet 9 møter siden forrige årsmøte – 6 i 2012 og 3 i 2013: Alle møter er avholdt
i leide lokaler på Sydspissen hotell. Det er behandlet til sammen 47 saker.
Tromsø kommune

Bydelsrådet har møtt representanter for kommunen for å diskutére felles tiltak og for å orientere oss
om planer for de nærliggende grøntområdene – spesielt ”Markaprosjektet”. I tillegg har vi vært
representert i det årlige møtet mellom bydelsrådene og Tromsø kommunes planavdeling, med
rapportering av arbeidets status.

Generelt
Arbeidet i bydelsrådet har vært preget av at vi bor i en harmonisk bydel. Det har vært noen
medieoppslag angående forhold i bydelen som kan sies å ligge under bydelsrådets ansvars/interesseområde, men få av disse har vært av negativ karakter.
Arbeidet har vært rimelig jevnt fordelt på medlemmene. Rådet har hatt en ryddig og god driftsform.

Arbeidsområder i 2012
Arbeidsprogrammet 2011-2012 har vært retningsgivende for rådets arbeid i 2012.. Det er i løpet av
året gjennomført en revisjon av programmet. Arbeidsprogram 2013-2014 ble vedtatt på møte
14.1.2013.
(Publisert
på
Bydelsrådets
hjemmeside
http://www.sortromsoya.org/theteam/arbeidsprogram :
Trafikksaker

Sør-Tromsøya preges av at området ble utbygd for 40-70 år siden. Vegsystemet ble tilpasset
datidens transportbehov. I ettertid har det skjedd en betydelig fortetting og utbygging på utfylte
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arealer i strandsonen, samtidig som biltettheten har økt dramatisk. Utbedringene på vegnettet har
vært beskjedne.
Det mangler dessverre en overordnet og helhetlig plan for trafikkavviklingen på denne del av øya.
Dette gjør at arbeidet med trafikksaker fort blir fragmentert. Bydelsrådet ønsker å påpeke behovet
for en overordnet plan, men innser at man samtidig må arbeide for de små og konkrete
forbedringstiltakene. I denne kategorien hører saker om fortau; kryssutbedring; skilting;
fartsgrenser; fotgjengerfelt; m.m.
I løpet av året har følgende trafikksaker vært på agendaen: Fortau langs Starndvegen; fortau langs
Mellomvegen; ”snarveiforbindelser”; kryss Sydspissen; kryss Nordpolvegen;
Grøntarealer og friområder

Kommunens prosjekt ”Tromsømarka” har gitt et godt løft til arbeidet med grøntarealer og
friområder i bydelen. Vi møter stor forståelse og velvilje for saker vi tar opp, og har et godt
samarbeid om disse sakene.
Største sak siste år har vært arbeidet med å få satt opp utendørs treningsapparater i Telegrafbukta.
Etter søknader til kommunen og Gjensidigstiftelsen har vi fått bevilget 300.000 kr til dette tiltaket.
Gjennomføring forventes å skje i løpet av 2013.
Øvrige saker som har vært på sakslista: Navning og skilting i Tromsømarka; opparbeiding av
turstien rundt Sydspissen; vedlikehold av utplaserte benker; oppkjøp av Folkeparken.
Høringsuttalelser

Bydelsrådet har også siste året levert diverse høringsuttalelser til Tromsø kommune. Rådet tilstreber å gi sine innspill tidligst mulig i de overordnete planprosessene, noe som også gjelder
overfor private utbyggere før de fremmer forslag til nye planer.
For følgende områder har bydelsrådet kommentert planforslag: Diverse planforslag vedr.
utfyllingsområdene langs Strandvegen (Aker; hotelltomt; Teaterkvartalet; ….); området rundt
Hvilhaug; forretningsetablering v/Vangberg,
Annet

Bydelsrådet la om og flyttet sine nettsider i 2011 til en Google/gmail-løsning. Denne er
videreutviklet gjennom det siste året, og det er nå i prinsippet etablert et elektronisk post/arkivsystem som er tilgjengelig via nettet. Internettsidene har også vært oppdatert. Overordnet
arbeidsplan for Bydelsrådet arbeid er lagt ut, og det er et mål at hjemmsidene skal oppdateres
fortløpende med saker vi anseer som aktuelle for beboerne i vårt nærområde.
Bydelsrådets leder har også mottatt og besvart en del muntlige henvendelser fra beboere som har
spørsmål om konkrete byggesaker.

Økonomi
Regnskapet viser en sunn økonomi: Saldo ved årsskiftet 2012/2013 er kr. 72 991,58 – ca. 10 000 kr
mer enn ved forrige årsskifte. Bydelsrådetets bankforbindelse er Handelsbanken, Tromsø.
Bydelsrådet har det siste året vært driftet på basis av kommunalt tilskudd. Det vises til revidert
regnskap. Det er ikke utbetalt støtte til konkrete prosjekter, men er avsatt 10.000 kr til
egenfinansiering i tilknytning til treningsapparater i Bukta.
Det utbetales ikke styrehonorar til noen av medlemmene i Sør-Tromsøya bydelsråd, men som
inspirasjon og takk for utført ideélt arbeid gjennom driftsåret, har det utviklet seg en tradisjon for å
avslutte det siste styremøtet (før årsmøtet) med en felles styremiddag.
Neste års budsjett foreligger og bør sees i sammenheng med handlingsplanen for kommende år.
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Satsingsområder 2013
Basert på Arbeidsprogrammet 2013/2014 har Bydelsrådet laget et utkast til handlingsplan for 2013.
Dette er en ajourført utgave av fjorårets handlingsplan. Det nye styret vil sluttføre handlingsplanen
på bakgrunn av diskusjonen på årsmøtet.
Styret foreslår at det i budsjettet for 2013 settes av midler til prosjekter i nærområdet.
Tromsø, 21. mars 2013
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Regnskap 2012
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