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REFERAT FRA STYREMØTE TIRSDAG 28. AUGUST 2018, 

KL. 19:00 – 20:00, 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. Økonomi 

 
Ingeleiv har purret de 3 velforeningene som ikke hadde betalt kontingenten i mai. To av disse 

har nå betalt kontingenten. Kåre vil hjelpe med å ta kontakt med det siste medlemmet. 

 

OfS hadde for øvrig NOK 34362,- på konto den 30.juni 2018. 

 

 

2. Grimstad reguleringsplan 
 

Planen ligger fortsatt på byrådsavdelingen for vedtak om nytt offentlig ettersyn. Kåre har 

etterlyst fremgangen hos Arne Matthiessen og det har ikke vært noen fremgang, Kåre sender 

e-post til Anna Elisa Tryti for å be om møte, samtidig som vi presiserer at vi etterlyser 

fremgang i behandlingen av saken. I samme e-post bør vi påpeke at saken har lagt 

uakseptabelt lenge i påvente av behandling. Kåre sjekker først ut hvor lenge den har lagt til 

behandling.  

 

3. Kommuneplanens arealdel – KPA 
 

OfS sendte 13.12.2017 høringskommentarer og ba om møte. Etter kontakt med Peter 

Sebastian Hatlebakk og Mette Iversen om mulig møte, har møte blitt avvist pga 600 

merknader som først må gjennomgås men ny kontakt kunne tas høsten 2018. 

 

Kåre vil nå sende ny mail og be om møte både til Mette Svanes og til Anna Elisa Tryti. I 

mailen som sendes Tryti kan sak 2 over også nevnes slik at det blir et møte med to saker. 

 

Eventuelt neste trekk kan være å involvere opposisjonspartiene der vi kan starte med Høyres 

gruppeleder og be om råd. Dette er noe å vurdere dersom vi ikke når gjennom med møte hos 

Tryti eller Mette Svanes. 
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4. VA Grimstad  
 

Kåre har undersøkt fremdriften hos VA etaten og har fått tilbakemelding om at ny 

prosjektleder er Beate Høgh. Det jobbes med den siste grunnavtalen.  Kåre vil kontakte Høgh 

på telefon for å få mer informasjon om saken og fremdriften. Han vil eventuelt også kontakte 

Atle Sundal som har vært involvert tidligere i prosessen i Grimstadutvalget. Sundal har 

muligens noe mer historikk i prosessen. 

 

Dersom det nå blir fremdrift i saken igjen, bør OfS kanskje også på et tidspunkt foreslå et nytt 

folkemøte der VA etaten kan orientere om videre fremdrift. 

 

5. Grimstadveien 
 

Det er ingen fremdrift i utbedring av veien ettersom behandling av reguleringsplanen står i 

stampe. OfS bør kanskje lage sak om dette og involvere avisen for å øke presset på fremdrift..  

 

Det er for eksempel ingen fritidsaktiviteter på Grimstad. De fleste barn kjøres i praksis til 

aktivitetene pga risikoen for myke trafikanter langs veien slik dagens tilstand er. OfS vil 

derfor vurdere om ballbinge eller aktivitetsplass på Grimstad bør kreves ettersom veien ikke 

utbedres. Dette vil føre til mindre privat kjøring og unngå at noen barn blir nødt å sykle på 

den farlige veien for å holde på med fritidsaktiviteter. I tillegg er busstilbudet blitt dårligere 

den siste tiden. OfS diskuterer aksjoner avhengig av utfall og fremdrift i sak 2. 

 

6. Neste styremøte 
 

Neste styremøte blir tirsdag 2.oktober kl 19 - Kåre booker ungdomshuset 


