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REFERAT FRA STYREMØTE TIRSDAG 12. DESEMBER 

2017, KL. 19:00 -20:30, SØREIDE UNGDOMSHUS 
  
Referent: Hilde Brandanger Haga 

 

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

 

Forfall: Eirik Skarsbø og Erik Bjerkelund 
 

 

1. VA for Grimstad 

 
VA etaten har bekreftet møte med OfS den 17. januar 2018 for å gi oppdatert status. 

Prosessen med grunneierne er nå ferdigstilt. 

 

Per Øyvind, Kåre og Ingeleiv vil stille i dette møtet. Hilde stiller også dersom hun får 

anledning. 

 

2. Økonomi 
 

Utestående kontingent fra Søreidtræet vel er nå innbetalt. Søreidtræet vel har samtidig 

beklageligvis besluttet å melde seg ut av OfS fra januar 2018. 

 

Søvikheia velforening har meldt seg inn i OfS. Vi sender dem kontingent ifm vanlig 

utsendelse for 2018 i januar. 

 

3. Hjemmesiden 

 
Kåre har oppdatert hjemmesiden og lagt inn litt generell informasjon om hva vi generelt 

jobber med og hvordan man kan bli medlem.  

 

 

4. Kommuneplanens arealdel – KPA 
 

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

endringer i ny KPA og kommunen hadde informasjons- og høringsmøte for Fana/Ytrebygda 

på Paradis skole den 28. november 2017.  

 

OfS jobbet med utarbeiding av kommentarer til høringen i styremøtet, vedlagt her og link: 

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/kunngjoringer/kunngjoring-149618
http://www.soereide.org/wp-content/uploads/131217_Merknader-til-KPA_Sak-201418880.pdf
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131217_Merknader 
til KPA_Sak 201418880.pdf

 
 

Kåre sender inn kommentarene og sender i tillegg en egen e-post til Anna Elisa Tryti for å be 

om et møte om saken. 

 

Hilde minner velforeningene om viktigheten av også selv å sende inn merknader. 

 

5. Grimstad reguleringsplan 
 

Kåre tar kontakt med Arne Matthiessen for å be om status i planarbeidet. 

 

6. Annet 
 

Det er mange farlige situasjoner med syklende som krysser innkjørselen til Grimstadveien i 

full fart som om de har forkjørsvei. Det er derfor undersøkt muligheter for å gjøre dette 

krysset sikrere. 

 

Per Øyvind har vært i kontakt med vegvesenet for å høre om muligheten for å få satt opp skilt 

om slutt på gang- og sykkelsti ved krysset inn til Grimstadvegen. Slike skilt kan bli satt opp, 

men prosessen er lang og det kan ta opp til 5 år ift tilbakemeldingen. 

 

7. Neste styremøte 
 

Dato for neste styremøte er ikke satt, men Kåre kaller inn til møte i januar. 


