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REFERAT FRA STYREMØTE TORSDAG 15. JUNI 2017, KL. 

19:00 -20:30, SØREIDE UNGDOMSHUS 
  
Referent: Hilde Brandanger Haga 

 

Tilstede fra OfS: 
Kåre Voldsund, Ingeleiv Monsen, Eirik Skarsbø og Hilde Brandanger Haga. 

 

Tilstede fra kommunen: Arne Matthiessen (sak 1) 

 

Forfall: Per Øyvind Holst og Erik Bjerkelund 
 

 

1. Grimstad områderegulering 

 
Arne Matthiessen fra kommunen orienterte om arbeidet med reguleringsplanen. Arbeidet med 

planen har lenge lagt stille etter høringen pga arbeid med Kommuneplanens Arealdel (KPA). 

KPAen ligger nå hos byrådet for behandling og vil komme på høring til høsten. KPAen er 

tilgjengelig på nettet. Arne vil sende OfS link til planen og vil også gi beskjed når høringen 

starter. 

 

Arbeidet med Grimstadplanen er nå i full gang igjen, og forventes ferdigstilt for oversendelse 

til politikerne medio høst 2017. 

 

Det er mulig at planen må på ny høring før 2ndre gangs behandling. Dette avhenger av hvor 

store endringer som kommer i planen basert på høringskommentarene og megling med 

Fylkesmannen. 

 

Følgende etater har hatt kommentarer som må hensyntas og bearbeides i planen: 

 NVE – bedre håndtering av ras 

 Riksantikvaren – kulturminner 

 Vegvesenet – tekniske tegninger av veien 

 Forsvaret – båttrafikken ut fjorden må bedre beskrives 

 Vann og avløp – VA rammeplan er ikke tilstrekkelig beskrevet 

 Fylkesmannen – Båthotellet blir for dominerende og ikke naturlig med så mange 

boliger ved Kjappen Marina 

 

Fylkesmannens innsigelse er krevende og megling skal igangsettes. Kommunen skal ha 

internt møte neste uke hvor det skal besluttes hvordan meglingen skal gjennomføres. Beboere 

i nærmiljøet har imidlertid ikke hatt store innvendinger til båthotellet. 
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Det har kommet inn kommentarer om at veien må bygges før det kan tillates sprenging ved 

båthotellet. Kommunen jobber med hvordan dette skal hensyntas, og vil uansett stille krav til 

ferdigstilling av gangveien forbi båthotellet. 

 

Veldig mange har kommentert at boligfeltet i KPAen på Hope ikke bør gjøres Grønt. Dette 

blir det vanskelig å gjøre noe med nå. Delvis utbygging i dette området vil «ødelegge» 

fremtidige muligheter. I den nye KPAen som skal rulleres nå, så er også dette boligområdet 

fjernet. Rullebane 2 på Flesland vil heller ikke bli bestemt på veldig mange år. 

 

Ifm beskrivelse av ny vei har den midlertidige anleggssonen vært for beskjeden, samtidig vil 

den endelige veien berøre grunneiere i mindre grad enn beskrevet.  

 

OfS kommenterte at kommunen bør sikre fremdrift i planen nå, og mente at kommunen bør se 

på muligheten for samkjøring med VA ift utbedring av veien. OfS mener at det bør bli 

betydelige midler å spare ved å ta veien når det likevel skal graves. Utbedring av veien kan 

starte lengst ute på Grimstad samtidig som VA skal anlegges. Veien kan tas etappevis 

sammen med VA planene. Da blir det ikke lange stykket igjen når veien til båthotell og nye 

boliger blir bygget. Kommunen vil ta med dette poenget i sitt notat, og vil også gjøre 

problemet med all tungtrafikken og fare for liv og helse enda tydeligere i notatet til 

politikerne. 

 

OfS vil kontakte Anna Elise Tryti straks planen er oversendt politikerne til høsten. OfS vil 

drøfte midler og fortgang i behandling av planen og igangsetting av veien. 

 

2. VA for Grimstad 

 
VA etaten jobber med grunneierne. OfS vil prøve å få til et nytt møte med VA etaten om to 

uker (eventuelt i august). Kåre vil ta kontakt med VA-etaten om et slikt møte. 

 

3. Økonomi 
 

Per 30.april var det 31575,- kroner på konto. Tre velforeninger har utestående kontingent: 

 Knappen vel skylder NOK 600,- (For 2015, 2016 og 2017) 

 Søreidtreet vel skylder NOK 400,- (For 2016 og 2017) 

 Markaneset vel skylder NOK 200,- (For 2017) 

Kåre vil ta direkte kontakt med Knappen og Søreidtreet vel. 

 

4. Oppdatering av vedtekter 

 
OfS fikk i oppgave fra årsmøtet å se på teksten i vedtektene og utarbeide eventuelle reviderte 

vedtekter. 

 

Det bør være beskrevet punkter som dekker: 

 For å ha stemmerett på årsmøtet må medlemmene ha innbetalt kontingent 
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 For at OfS skal ta på seg innmeldte saker fra medlemmene må kontingent være 

innbetalt 

 

Hilde vil utarbeide forslag til reviderte vedtekter til neste styremøte 

 

5. Rekruttering av flere velforeninger 

 
OfS vil sjekke om det er flere velforeninger i området som bør tilknyttes OfS. Hilde vil ta ut 

et kart som viser hvor de enkelte velforeningene er representert til neste møte. 

 

I neste møte lages det en plan for hvordan vi skal gå frem for å rekruttere nye medlemmer. 

Det kan være aktuelt å gå rundt i områdene som ikke er representert for å orientere eller 

innhente informasjon om aktuelle velforeninger med kontakter. 

 

6. Neste styremøte 

 
Neste styremøte blir om 2 uker eller eventuelt 29.august. Kåre vil kalle inn. 
 


