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REFERAT FRA STYREMØTE TIRSDAG 24. OKTOBER 2017, 

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

 

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

 

Forfall: Per Øyvind Holst, Eirik Skarsbø og Erik Bjerkelund 
 

 

1. VA for Grimstad 

 
VA etaten jobber fortsatt med grunneierne, men nesten alle avtaler er nå inngått og kun noen 

«småting» gjenstår for å få resterende på plass. VA etaten ser for seg at de derfor snart kan gå 

i gang med å sende inn byggesøknad og forberede tilbudsinnhenting. 

 

Kåre vil ta kontakt med VA etaten og be om et møte i januar for å få utdypende informasjon 

om veien videre. 

 

2. Økonomi 
 

Det er ingen endringer i utestående kontingenter. Kåre vil ta kontakt med lederne av 

Søreidtreet vel og Markaneset vel på telefon. 

 

OfS har per 30.september 2017 NOK 31583,- på konto. 

 

3. Oppdatering av vedtekter 

 
I vedtektsendringer som skal tas opp på neste årsmøte vil vi benytte ordet «medlemsavgift» i 

stedet for «kontingent» da dette ordet allerede er benyttet i vedtektene. 

 

Under §1 Formål punkt C vil setningen «Være et forum der beboere og frivillige 

organisasjoner kan henvende seg med konkrete saker.» bli foreslått endret til «Være et forum 

der beboere og frivillige organisasjoner som har innbetalt medlemsavgift kan henvende seg 

med konkrete saker.» 

 

4. Rekruttering av flere velforeninger 

 
Styret har vært rundt med informasjonsskriv og snakket med flere Velforeninger. Flere av 

velforeningene har vært positive og venter på en avklaring internt i styret i velforeningen. 
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Foreløpig har vi fått innmelding fra Nedre Søvikhaugen vel og fra Grimstadvegen 320 vel. 

Hilde vil ta kontakt og ønske dem velkommen. De vil ikke motta faktura før utsending i 

januar 2018 som går til alle vel. 

 

5. Hjemmesiden 

 
Hjemmesiden bør oppdateres og selve hovedsiden bør ikke bestå av de siste aktuelle sakene, 

men en mer generell informasjonsside slik at den ikke virker så utdatert. 

 

Kåre vil oppdatere siden og legge inn litt generell informasjon om hva vi generelt jobber med 

og hvordan man kan bli medlem. Kåre vil kontakte Erik Bjerkelund for å få brukernavn og 

passord. 

 

6. Brønnøysundregisteret 

 
Kåre vil kontakte Brønnøysundregisteret for å få klarhet i hvordan registeret kan oppdateres. 

Nå ligger det gammel informasjon om styret tilbake fra da Jan Jørgen Garmann var formann. 

 

7. 11ver bane 
 

Søreide IL har hatt flere møter med kommunen om 11ver bane og det er nå laget en plan om å 

få på plass 11ver bane på Kvistimyri. Samme område er avmerket til dette formål i den nye 

KPAen som nå rulleres. I tillegg skal det etableres 7ver bane på Esso tomten iht Søreide 

reguleringsplan. Søreide IL ser ikke behov for mer støtte fra OfS på dette området nå. De vil 

Kontakte oss dersom situasjonen skulle endre seg.  

 

8. Ungdomsskole på Søreide 

 
Det settes av penger til ungdomsskole på Søreide i Byrådets forslag til 2018-2021 budsjett og 

Byrådet ser for seg å åpne skolen i 2022. Skolen skal etableres på tomten til gamle Søreide 

skole. I skolebruksplanen i 2016 vedtok bystyret å realisere ungdomsskole på Søreide. 

 

9. Kommuneplanens arealdel – KPA 
 

Ny KPA er nå lagt ut på høring med høringsfrist ut desember 2017. Det er forholdsvis store 

endringer i ny KPA og kommunen legger opp til bydelsvise informasjons- og høringsmøter. 

Kåre vil kontakte Arne Matthiessen og be om et slikt møte i november, og spørre om OfS 

skal hjelpe med å avholde et slikt møte. Møtet ønskes fortrinnsvis avholdt i slutten av 

november og etter 22. november. 

 

Det er svært positivt med 11ver bane som innarbeides i planen. Planen legger for øvrig opp til 

høy utnyttelsesgrad i store deler av Søreide, og det vil være viktig å få avklart mer detaljer om 

hvordan området tenkes utviklet. Samtidig bør det fokuseres en del på hvordan 

kollektivtransporten skal utvikles i området, da den ikke er tilfredsstillende per dd. 

https://www.bergen.kommune.no/politikk/budsjett/budsjett-2018
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/kunngjoringer/kunngjoring-149618
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Kåre vil også etterspørre oversendelse av detaljplaner utarbeidet for Søreide i etterkant av 

områdereguleringen, og presisere at OfS ønsker å være høringsinstans i alle detaljplaner i 

området.  

 

10. Neste styremøte 
 

Dato for neste styremøte er ikke satt, men det må avholdes flere møter før utgangen av 

desember for å få ferdigstilt kommentarer og innspill til KPAen som er på høring. Kåre kaller 

inn. 


