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REFERAT FRA STYREMØTE TIRSDAG 1. FEBRUAR 2017, 

KL. 19:00 -20:00, SØREIDE UNGDOMSHUS 
  
Referent: Hilde Brandanger Haga 

 

Tilstede fra OfS: 
Kåre Voldsund, Ingeleiv Monsen, Erik Bjerkelund, Per Øyvind Holst og Hilde Brandanger 

Haga. 

 

Forfall: Eirik Skarsbø 
 

 

1. Planlegging av årsmøte 

 
Årsmøtet avholdes tirsdag 28. februar kl 19 i Ungdomdomshuset på Søreide. Kåre booker 

lokale og lager innkalling. Innkalling sendes ut iløpet av uken. 

 

Kåre lager utkast til årsrapport som sendes på mail til styret for ev kommentarer før den 

sendes ut til medlemmene. 

 

Ingeleiv har utarbeidet regnskap og forslag til budsjett. Kontingenten for 2017 ble vedtatt på 

årsmøtet i fjor til NOK 200,-. På budsjettet foreslår vi inn en note om at styret kan benytte av 

oppsparte midler til eventuelt uforutsett behov som f.eks. juristhjelp i vanskelige saker. 

 

Vi foreslår tilsvarende som i fjor samme medlemskontingent på NOK 200,- for 2018. 

 

Det er 4 velforeninger som har utestående kontingenter fra i fjor. En av disse har nå betalt. 

Ingeleiv vil purre de 3 andre. En velforening har ubetalt kontingent fra 2015, 2016 + 

årskontingent for 2017. To velforeninger har ubetalt kontingent fra 2016 + årskontingent for 

2017. Kontingent for 2017 ble sendt ut i januar. 
 

Det er 3 i styret som er på valg: leder, sekretær og vara. Kåre stiller til gjenvalg som leder for 

1 år, Hilde til gjenvalg som sekretær og Erik til gjenvalg som vara. Er det andre som ønsker 

seg inn i styret, så er de velkommen. 

 

Styret foreslår at vi jobber videre med de samme sakene i 2017 som i 2016. Spesielt med 

fokus på VA på Grimstad og vei og reguleringsplan for Grimstad. 

 

Vi serverer kaffe og te på årsmøtet. Ingeleiv tar med pappkrus, Hilde tar med te, Kåre, Per 

Øyvind og Erik tar med kaffe. 
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2. Grimstad områderegulering 

 
Det er ikke noe nytt i saken siden merknadene etter høringen ble sendt inn. Kåre tar kontakt 

med Arne Matthiessen i kommunen for å invitere han til et styremøte for å få innblikk i når 

planen ferdigstilles og hvordan de innkomne merknadene vil bli hensyntatt. 

 

Kåre har også tatt kontakt med Anna Elisa Tryti for oppfølging av sakene som ble diskutert i 

fjor vår og reguleringsplanen. Han har ikke fått svar fra henne. Vi ønsker møte for å få en 

forpliktende strategi fra henne om midler til ny vei på Grimstad. Vi purrer på henne etter at vi 

har hatt møte med Arne Matthiesen. 

 

3. VA for Grimstad 
 

Kåre har vært i kontakt med VA etaten. De jobber nå med grunneierne. Det forventes ny 

status i løpet av februar hvor det også blir naturlig med et oppfølgingsmøte med OfS. 

 

4. Skolekapasitet på Søreide 

 
Erik informerte om bygging av nytt byggefelt i området ved Straumesvingen vel. Det nye 

byggefeltet vil bli delt i to ift hvilken skole de sokner til: Søreide skole og Varden skole. 

Straumesvingen vel og beboerne i området mener at det er uheldig at ikke alle går på samme 

skole, og mener at alle de nye boligene bør sokne til Varden skole pga skolekapasiteten på 

Søreide. Det er også planlagt mye ny bebyggelse på Søreide som vil forverre 

skolekapasiteten. 

 

Erik vil sende OfS dette brevet, og i tillegg lage et utkast til brev som OfS bearbeider og 

sender inn til kommunen om samme sak. 

 

5. Grimstadkrysset 

 
Utformingen av Grimstadkrysset er som kjent uheldig. I tillegg oppleves det mange farlige 

passeringer fra syklister forbi dette krysset. De krysser mellom bilene i stor fart fra sykkelsti 

på ene siden av krysset til den andre siden. Det er ikke alltid at syklistene forstår at det er de 

som har vikeplikt. 

 

OfS bør høre med kommunen om det er muligheter for å sette opp vikepliktskilt som gjelder 

syklistene her. Slike skilt er i bruk i andre land. Dette kan avhjelpe de farlige situasjonene 

inntil nytt kryss er på plass. Per Øyvind henvender seg til kommunen om saken. 

 


