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Vedlegg 1: Deltakerliste Årsmøtet 2018 
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Vedlegg 2:  
 

ÅRSBERETNING FOR 2017 
 

Aktivitet 2017 

 

1. Generelt 
Styret i OfS har bestått av følgende personer i år 2017; 

 

Kåre B. Voldsund – Styreleder, Eirik Skarsbø – Nestleder, Hilde Brandanger Haga – 

Sekretær, Ingeleiv Monsen – Kasserer og Per Øyvind Holst – Styremedlem 

 

Vararepresentanter har vært Erik Bjerkelund 

 

Styret i OfS har avholdt 6 styremøter samt årsmøte i perioden mars 2017 til mars 

2018. Styremøtene er avholdt på Ungdomshuset på Søreide, og OfS vil rette en takk til 

Søreide IL som har gjort huset tilgjengelig for vår aktivitet. 

 

I tillegg har OfS styret deltatt på informasjonsmøte som Bergen Kommune gjennomførte 

knyttet til ny KPA – Kommuneplanens arealdel, deltatt i møter i Nærmiljøutvalget for 

Søreide, samt hatt møte med kommunens saksbehandler for områdereguleringen på Grimstad.  

 

Basert på føringer diskutert på årsmøtet gjennomført i 2017 har OfS hatt spesiell fokus på 

følgende saker gjennom året: 

 

• Følge opp realisering av ny Områderegulering Grimstad, derunder også trafikksikring 

og utbedring av vei 

• Følge opp realisering av VA på Grimstadområdet 

• Støtte til ny ungdomsskole på Søreide 

• Støtte Søreide IL for ny 11’er bane 

• Følge opp eventuelle nye reguleringssaker i området 

• Gjennomgå og evt komme med forslag til oppdatering av vedtektene til OfS 

 

Antall medlemmer i OFS ved slutten av år 2017 er 22 velforeninger. 

 

2. Kommentarer til OFS sitt arbeide med saker gjennom året 
 

OfS har som nevnt fortsatt sitt arbeid med å følge opp planarbeidet og videre behandling av 

områderegulering på Grimstad. Kommunen har besluttet at planen må sendes ut på ny høring 

pga behov for større endringer etter innkomne kommentarer. Kommunen har også jobbet med 
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ny KPA og arbeidet med områdereguleringen på Grimstad har derfor stoppet opp en del fra 

kommunen sin side. Vi har ikke sett de fremskritt vi kunne håpe på gjennom 2017.  

 

OfS har sendt inn merknader ifm høring av ny KPA. Det legges opp til betydelig mer 

fortetting på Søreide enn gjeldende planer, og nytt i planen er også at det settes krav til 

minimum utnyttelsesgrad. I ny KPA er det avsatt plass til 11’er bane på Kvistimyri og 7’er 

bane ved Esso tomten. 

 

Når det gjelder fremføring av vann og avløp i Grimstadområdet har OfS fulgt opp VA-etaten 

gjennom året gjennom samtaler og korrespondanse på e-mail. Etaten har hatt fokus på å gjøre 

de nødvendige avtaler med grunneiere, og det gjenstår nå bare å enes med 1 grunneier før 

neste fase i dette prosjektet kan starte. Siste status er at det kan gå mot ekspropriasjon. Det er 

likevel en viss optimisme å spore i prosessen, og det forventes fremskritt i saken i løpet av år 

2018. 

 

Kommunen har satt av penger til ny ungdomsskole på Søreide. Byrådet ser for seg å åpne 

skolen i 2022. Skolen skal etableres på tomten til gamle Søreide skole. 

 

 

Styret i OfS 
 

 

 

http://publisering.framsikt.net/shared/bergen/KORTVERSJONEN/?id=orgstructuremain/01B/SALINV/INVMAIN/investmentsdesc/4603&page=budsadetail
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3. Regnskap og budsjett 
Alle beløp i norske kroner 

Årsregnskap OfS for  2017. 

Inntekter Kommentar Beløp 

Kontingent 2017 Kr 200/velforening. 17 foreninger 3.400 

 Kr 400/velforeninger. 3 foreninger 1.200 

 Renter 16 

Sum 4.616 

 

Kostnad Kommentar Beløp 

Websiden  -1.967 

Gebyr  -3 

Sum -1.970 

  

Resultat 2.646 

 

Dato Sum innskudd 

31.12.2015 29.541 

Overført fra årets drift 2.646 

31.12.2016 32.187 

 

Det er tatt et tap på ubetalte årskontingenter på kroner  600,- fra Knappen vel.
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Budsjett OfS 2018 

Inntekter Kommentar Beløp 

Kontingent 2018 Kr 200/velforening. 21 foreninger 4.200 

 Kr 400 for 1 velforening 400 

Sum 4.600 

 

Kostnad (note 1) Kommentar Beløp 

Websiden  -2.000 

Uforutsett  -500 

Sum -2.500 

  

Resultat 2.100 

 

Note 1:  

OfS har i flere år hatt et meget lavt kostnadsforbruk og har således oppsparte midler i 

balansen. I budsjett for 2018 foreslås det å tildele styret mandat til å bruke av oppsparte 

midler knyttet til eventuelt uforutsett behov som eksempelvis juristhjelp i vanskelige saker. 

 

 


