
Styret 
I perioden 2019-2020 har styret bestått av:
Leder/kasserer Svein Erik Pettersen, Sekretær Morten Bredal- 
Thorsen, ungdomsrepresentant Pernille Traasdahl, styremedlem  
Ann Helen Jakobsen, vara Elisabeth Warvik og Trond Hammer.  

Terje-André Solheim Steen 
I høst fikk byrådet den triste beskjeden om at vår tidligere leder 
Terje-André Solheim Steen hadde gått bort. Terje-Andre og familien 
hadde akkurat flyttet fra Kroken til Olderdalen i Nord-Troms. 18. 
September 2019 døde han brått fra oss, 39 år gammel. Terje-Andre 
hadde vært leder for bydelsrådet i litt over ett år. Han viste seg tidlig 
som en engasjert mann for bydelen vår og hans erfaring fra politikk 
og tidligere verv var nyttig hjelp for å være med å utvikle området. 
Terje-Andre var en varm og inkluderende mann og ikke minst ihuga 
Liverpool- supporter. Vår tanker går til familie og venner. KOOB vil 
takke han for det gode arbeidet han la ned for bydelen og vi lyser fred 
over hans minne. 

Lysløypa
Styret vil takke alle som deltok i dugnaden med og sette opp nyre 
lysarmaturer og fjernet tre som var i veien for tråkkemaskinen. KOOB 
vil spesielt takke Sissel Alice Gundersen som tok initiativ til dugna-
den. Hun hadde med seg mange gode hjelper som sto på en hel helg 
for at vi skal ha lys i lysløypa. Vi vil også takke Ole Kristian Trondsen, 
Kjell-Åge Simonsen, Marit Simonsen, Merete Evenseth, Lise Johnsen, 
Bjørn Willumsen, Selmer Kristiansen, Jan-Are Andersen, Per Willy 
Moen, Mats Hagen Johansen, Stein Are Bjørnå, Sindre Bjørnå (10 år) 
og Jeanette Hansen. Glimmervegen Borettslag og Geir Amundsen 
lånte verktøy.
Vi må få ei endelig avklaring med Tromsø Kommune om strøm 
utgiftene til lysløypa. Styret kan ikke ta ansvar for disse utgiftene i 
påvente av Bonord sine utbyggingsplaner. Styret har håp at det blir 
satt opp lysstolper i turløypen på strekningen fra Kroken til Lundheim 
i 2020

Nattugla og busstilbud
Bydelrådet er i dialog med Fylkeskommunen med ønske om at 
nattugla til Kroken med avgang kl. 01.30 skal forlenges til Tønsvika. 
Dette ville gitt et mye tryggere og bedre kollektivtilbud til en stadig 
yngre befolkning i fra Kroken til Tønsvika. Nå kommer også bygge-
feltet på Skjelnan og det vil være naturlig å forlenge bussforbindelser 
nordover.
Ungdommen nord for Kroken ønsker også bedre bussforbindelse på 
lørdager etter kl 16. Per nå går det ingen buss til sentrum nordfra etter 
kl 16 på lørdager. Det er behov for at det går i alle fall en buss på et 
senere tidspunkt. Bydelrådet håper dette kan bli en realitet etter hvert. 
Vi har også utallige ganger etterlyst endringer i rute 450 slik at den 
korresponderer med bussen i Kroken, men det er vanskelig å få svar.

Skytebanesaken
Skytebanesaken i Kjoselvdalen er en av de mest kostbare og lengste 
sakene som administarsjonen i Tromsø kommune har brukt mye tid 
og penger på over for mange år. Etter at Forsvaret sanerte sin 200 m 

skytebane, som ikke har vært i bruk på mange år, har det vært en 
opptrapping av skyteaktivitet på 100 m banen som Skytterlaget fikk 
anrette mens Forsvaret hadde operativt skyteanlegg i Kjoselvdalen. 
Nå skytes det med stor kaliber på en bane som det ikke er lov å skyte 
med større kaliber en 22 mm. Beboerne nede i Tønsvika har merket 
økt bruk av grovt kaliber skudd og det bekymrer beboerne som bor 
øverst i Kvannliveien.
Nå har alle grunneiere i området bedt forsvaret om å oppheve alle 
klausuler på omliggende eiendommer og arbeidet har Forsvaret satt i 
gang med frist for klage 15.3.20. Dette vil si om området igjen skal 
brukes som skytebane må det lages nye avtaler om sikkerhetssoner. 
Det foreligger per i dag ingen sivile sikkerhetssoner i tilknytning til 
Kjoselvdalen skytebane da denne skytebanen bare er til militær 
aktivitet.
Politikerne nå er enige om og positive til å lage et sentralt anlegg på 
Breivikeidet. Bydelsrådet håper det da vil det være naturlig å flytte all 
skyte virksomhet til dette anlegget som ligger langt fra bebyggelse. 

Utbyggingsprosjekter
Kroken vest: Det er nå ferdigstilt 131 leiligheter. Den sørlige delen av 
feltet ønsket utbygger å øke fra 40 til 130 boenheter, men kommune-
styret sa nei i april 2019. Bydelsrådet håper de gjennomfører de 
opprinnelige planene, samt at man ser for et fantastisk potensiale 
som ligger i fjæra. Det er viktig for oss å holde planene varm for 
etablering av tursti langs fjæra til Tomasjordnes.
Steinbruddet: 230 boliger. Veidekke har vært mest aktiv når noen har 
vært interessert å kjøpe stein, ellers har prosjektet vært til salgs. De 
har i igjen prøvd å overbevise politikere og administrasjon om at de 
må ta ut stein først før de kan bygge. Etter kjempefint engasjement 
fra naboer og bydelsrådet har brukt sine kontakter i Tromsø kom-
mune. Så fikk utbyggeren nei. Etter kommunens siste krav til utbyg-
ger er vi usikker om Veidekke kommer til å bygge noe der. Vi håper 
det er noen som kan kjøpe prosjektet og utvikle det. Det kan bli 
fantastiske terrasseleiligheter med mange gode kvaliteter. Vi kommer 
til å fremme forlag om at turstien nedenfor blir forlenget fra Kroken. 
Steinberg / Løvold: 630 boliger. Det tas sikte på boligutvikling over tid.
Øvre Kroken: 500 boenheter. Bonord har avklart alle forholder til 
grunneierne. Med ny direktør og nye tanker for dette boligprosjektet, 
kan deler av prosjektet bygges som generasjonsboliger. Bydelsrådet 
tenker det er veldig fornuftig med de utfordringene vi har i samfunnet 
i dag. Barn og unge trenger mer oppfølging og tilstedeværelse. 
Småbarnsforeldre og nyetablererte trenger hjelp og de eldre skal bo 
hjemme lenger enn før. Utbygger har fått ytterligere krav til infrastruk-
tur, som trafikksikkerhetstiltak og rundkjøring ved hovedveien F53. 
Dette gjør at de ser på tiltak som gjør at prisen pr. leilighet ikke blir så 
dyr. KOOB følger saken nøye. Det optimale hadde vært at de hadde 
startet med drenering av vann og flytting av turløypen og oppgardert 
hele løypen til det nye boligfeltet på Skjelnan i 2020-2021. 
Skjelnan: 700 boenheter. Prosjektet er godt i gang med grunnarbeid. 
Det blir kjempeflotte arkitekttegnede boliger. Det har vært stor 
interesse for prosjektet og ca. 350 personer har vært i kontakt med 
utbyggeren. Gå på www.skjelnan.no og se dette kommer til å løfte 
bydelen.
KOOB ønsker å samle alle utbyggene som har prosjekt i bydelen for å 
prøve å samordne og se på muligheten til at man kan lage en gruppe 
for utvikling av bydelen. 

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

Vi bryr oss om oppvekstvilkår, nærmiljø, fellesskap og utvikling.

Årsmøtet
Årsmøte i Kroken og omegn bydelsråd skulle vært holdt 30.03.20. Grunnet Koroanviruset er det avlyst. Bydelsrådet 
ber alle ta vare på hverandre i en vanskelig tid og bidra til den felles nasjonale dugnaden i landet vårt. Takk til alle 
for innsatsen dere gjør. 
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Tønsnes havn
Det kommer atomdrevne ubåter i løpet av mai – juni. Det vil for-
håpentligvis bli arrangert folkemøte i april med tanker om hvordan 
området blir utviklet etter dette. Blir det ei militærhavn? Laksenæringa 
er vel ikke interessert i området etter at atomdrevne ubåter har vært 
der? KOOB undrer seg over hvorfor ubåtene ikke kan benytte kaia i 
Breivika? 

Vindmøllepark på Krokenfjellet:
NVE har konkludert med at område er for nært bebyggelsen til å 
bygge vindmøller på fjellet. 

Nye kontakter i Tromsø Kommune
Styret har fått nye kontakter i Tromsø Kommune. Friluftsrådgiver  
Gjert – Henrik Vedeler og politisk kontakt Benjamin Arvola Notkevich. 
Bydelrådet er i løpende kontakt med begge og er med å påvirke 
utvikling av bydelen vår. 

Kroken Bo- og velferdssenter 
I denne saken undrer bydelsrådet seg om vi er vi ført bak lyset, eller 
er det bygging av det fantastiske Tromsøbadet, dårlig struktur og 
ledelse i deler av hjemmetjenesten som er årsaken til at vi ikke har 
økonomi til forutsigbar og god eldreomsorg? Tromsø kommune 
vurderer at vanskeligstilte skulle få flytte inn på Kroken sykehjem. Vi 
er i dialog med politisk ledelse om dette. 
De langsiktige planene var at når Otium bo- og Velferdssenter var 
ferdig, skulle alle flytte fra Kroken sykehjem til Otium. Neste plan var å 
bygge Kroken bo- og Velferdssenter etter modellen til Otium med 
lokale tilpasninger og forbedringer, pluss at man ønsket og etablere 
en demenslandsby i tilknytning til Kroken bo- og Velferdssenter. Når 
Kroken bo- og Velferdssenter var bygget skulle beboerne fra Kvaløy-
sletta sykehjem flytte til Kroken for å starte med rehabilitering eller 
bygge nye Kvaløysletta bo og Velferdssenter som Otium. Tromsø 
kommune sine prosjektledere Karin Rendahl og Vivi Ann Johnsen var 
på årsmøte til bydelsrådet i 2018 og fortalte om planene for Kroken 
bo- og Velferdssenter. De håpet at de var ferdig med plan før somme-
ren i 2018. Kjempefine planer som de hadde jobbet med i 4 – 5 år. 
Like før planen kom til politisk behandling var det kommet inn i plan å 
inkludere en avdeling for rus og psykiatri i det nye Kroken bo- og 
Velferdssenter. Dette viste alle det ville bli protester mot. Var det en 
strategi for å få utsatt disse planene? Kommunestyret behandlet plan 
våren 2019 og alle var enig om at det var en god plan, men planene 
om å inkludere ei avdeling innfor rus og psykiatri var det selvfølgelig 
enighet om var en dårlig ide. Kommunestyret hadde tre alternativer: 
1. Vedta plan som den var 2. Vedta plan uten avd. med rus og 
psykiatri. 3. Sende saken tilbake til administrasjon. Vedtaket ble at 
saken sendes tilbake til administrasjon. Etter det vedtaket har det 
ikke skjedd mye. Ingen jobber med saken. Ingen planer om ny politisk 
behandling. Nytt forslag er at vanskeligstilte skal flytte inn på Kroken 
sykehjem, men hvem er de? Naboene til Kroken sykehjem er Jade-
veien sykehjem, pumptrack-banen, kunstgressbanen, alpinbakken og 
skoler. Hvis det kan flytte noen inn der som krever tilsyn hele døgnet 
er spørsmålet hvorfor ikke bruke det til det det er bygget for? Vi leser 
hver dag om utfordringene med ferdigbehandlet pasienter på UNN 
som ikke har plass. Den nye etableringen er det planlagt helsesta-
sjon, legesenter og folketannlege. I dag er helsestasjon stengt. 
Hvordan har prosessen og informasjon vært? Folketannlegen er det 
usikkerhet om framtiden i Kroken. Legesentret er i dårlige lokaler. Vi 
følger saken videre. 

Kroken ungdomsklubb
Klubben er et meget populært tilbud for barn og ungdom i Kroken, 
men også fra alle bydeler på fastlandet, Tromsøya og Kvaløya, KOOB 
har synliggjort for politikerne at den bør pusses opp og øke tilbudet. 
KOOB har støttet styret i ungdomsklubben og ungdomsrådet sitt 
forslag om at det bør være tilgjengelig helsesykepleier noen ganger i 
året. Som en del av at å knytte nærmere kontakt med flere aktører i 
bydelen, har KOOB vært i dialog med leder av ungdomsklubben i 
Kroken, Antonio Butturi. Bydelen har delt på Facebook om åpnings-
tidene til klubben vår. 

Fylkesveg 53
KOOB har henvend seg til Øyvind Strømseth som i 2019 jobbet i 
Statens vegvesen og i 2020 Troms og Finnmark Fylkeskommune. 
Sammenslåingen har lammet arbeidet. Han sier at veien skal opp-
graderes til 10 tonn, utvidelse av veien og bygge gang- og sykkelvei, 
men vet ikke når. Vi jobber med et avisoppslag om saken 

Tenk Tromsø
I mai ble det holdt folkemøte i Kroken om planene til Tenk Tromsø. 
Tema for møtet var “En bedre by”. Tromsø kommune og Statens 
vegvesen var representert og la fram sine planer om hvordan buss-
tilbudet skal organiseres i byen vår og spesielt fokus på bussrutene 
fra Krokenområdet til sentrum. Forslag fra Tenk Tromsø var mange, 
men dessverre har regjeringens bompengeforlik bremset arbeid i 
Tenk Tromsø. Tenk Tromsø sier selv de vil jobbe videre med opp-
gavene knyttet til planlegging og forberedelser, men signalene KOOB 
har fått er Tromsø avhengig av en byvekstavtale for å komme videre i 
arbeidet. 

Aktivitetspark
KOOB har lagt til rette å inngå et nærmere samarbeid med lokale 
aktører i bydelen vår. Vi har ønsket innspill om aktivtetspark i Kroken 
og har invitert Krokelvdalen IL, Alpinparken og Alpinklubben til samar-
beid. Vi har møttes to ganger i desember og januar. Vi har hatt god 
dialog og fått innspill om utvikling av idrett og friluftsmiljøet i Kroken. 
Gjert-Henrik Vedeler i Tromsø kommune jobber med planer for 
utvikling av friluftsomåret i Kroken og har deltatt på møte for innspill. 
Det har vært veldig nytte å snakke sammen om planer for bydelen 
vår. Vi håper det vil bli lagt ut høring om planene i løpet av våren/
sommeren 2020.

Lavooen
I sommer tok styret i KOOB på seg arbeidshanskene og gjorde 
vedlikehold på lavvoen i Krokelvdalen. Lavooen er et flott turmål for 
små og store. Den har med årene blitt mye brukt og det bærer den 
preg av. Vi er avhengig å gjøre mer vedlikehold til sommeren. Blant 
annet må vi male. Håper noen vil stille opp på dugnad på sensom-
meren. Samtidig vil vi oppfordre å bruke lavooen. Supert om folk er 
flink til å rydde og ha et ekstra øye til den flotte lavooen vår. 

Søppelkasser
I 2019 tok vi kontakt med Tromsø kommune for å få montert flere 
søppelkasser for hundeposer i lysløypa, Kroken sør. Det var ikke 
midler igjen på budsjettet. Det jobbes videre med saken i 2020.

17.mai 2020
17. mai i Kroken er det største årlige fellesarrangementet i vår bydel. 
Bydelsrådet har i mange år ledet 17. mai- komiteen og håper vi også i 
år får til et flott arrangement. Grunnet Koronaviruset er det vanskelig 
å si hvordan årets gjennomføring blir, men vi holder dere oppdatert. 

Rekrutering
Vi sliter med rekrutering til styret. Ditt engasjement er viktig for en 
sikker og god bokvalitet i bydelen. Saker som oppvekstsvilkår, 
nærmiljø, barn og ungdom, felleskap og utvikling av bydelen er viktig 
for alle. Vi har 10 møter i året første onsdag i måneden i Kroken kirke 
fra kl.1930 ca. 2 timer.

Kontakt oss på
post@kroken.no
Facebook: KrokenOgOmegnBydelsraad


