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REFERAT FRA STYREMØTE ONSDAG 16. JANUAR 2019, 

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

 

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

Forfall: Erik Bjerkelund, Per Øyvind Holst og Eirik Skarsbø 

 

1. Grimstad reguleringsplan 
 

Kommunens plan var å sende planen ut på høring før nyttår 2018. OfS har ennå ikke mottatt 

planen og Kåre vil derfor utarbeide en formell henvendelse til planavdelingen med kopi til 

Arne Matthiessen der status i arbeidet etterlyses. I samme henvendelse vil vi be om hurtig 

fremdrift i saken, samt fremheve viktigheten av at det blir sikret aktører til finansiering av 

utbedret/ny Grimstadveien. 

 

Som aksjon fra forrige styremøte har Kåre også utformet utkast til henvendelse til Fylket for å 

be om finansiering av utbedring av Grimstadveien for det veistrekket ytterst på Grimstad hvor 

VA nå skal etableres – ref sak 3. Utkastet ble gjennomgått og det ble avtalt noen forbedringer 

og vedlegg som skal vedlegges. Det legges bl.a. ved vedlegg av VA planene og Grimstad 

reguleringsplan som viser veien slik den planlegges, samt bilder som er tatt av dagens 

veisituasjon som viser hvor trafikkfarlig veien er. Det tydeliggjøres at dette er Grimstadveien 

ved Søreide i Bergen kommune. Kåre ferdigstiller og oversender. 

 

Kåre har tilgang til mange bilder og ser ikke behov for å samle inn bilder, ref aksjon fra 

forrige styremøte. 

 

Per Øyvind skulle jobbe med mulig sted for ballbinge som innspill til reguleringsplanen. 

Saken diskuteres på neste styremøte. 

 

2. Båthotellet 
 

Per Alvern har henvendt seg til OfS for å be om at OfS utformer brev med støtte til det 

opprinnelige planforslaget for Grimstad, med videre henvisning til at båthotellet da vil sikre 

finansiering av del av Grimstadveien. 

 

OfS ønsker å holde seg nøytral angående båthotellet. OfS hadde ingen direkte merknader til 

båthotellet i høringsrunden som var på det opprinnelige planforslaget. OfS vil imidlertid sende 

en henvendelse til kommunen for å sikre fremgang i saken og fremheve at finansiering av vei 

er viktig å få på plass. Se mer detaljer om hvordan under sak 1. 
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3. VA Grimstad  
 

Kåre har fått oppdatert status fra Beate Høgh i VA-etaten. Beate sier at fremdrift forventes 

slik som skissert i forrige kommunikasjon. Det ble da kommunisert at VA-etaten håper å få 

igangsatt tiltak i første halvdel av 2019. Kåre kontakter henne på telefon for å få litt mer 

konkrete detaljer. 

 

4. Økonomi 

 
Det er blitt noen endringer på medlemslisten og kontaktpersonene. Hilde har oppdatert 

medlemsoversikten. Ingeleiv har sendt ut faktura for kontingent 2019 til medlemmene og 

utarbeidet regnskap for 2018. 

 

5. Årsmøte 
 

Det planlegges for å avholde årsmøtet tirsdag 12.mars kl 19.  

 Kåre booker Ungdomshuset 

 Hilde sjekker at dato passer for de øvrige i styret 

 Kåre utarbeider innkalling. På agendaen settes bl.a. diskusjon om saker som OfS bør 

jobbe med i 2019. 

 Hilde sender ut innkalling. Det gjøres spesielt oppmerksom på at det forventes at 

medlemmene sender en representant til møtet. Videre bes det om at det meldes inn 

forslag til kandidater som er på valg, samt at det blir fremmet innspill til saker som 

OfS bør jobbe med i 2019. 

 Kåre utarbeider forslag til årsmelding til neste styremøte. Årsmeldingen planlegges 

sendt ut til medlemmene ca 1 uke før årsmøtet. 

 

Kåre, Hilde og Erik er på valg. Kåre sier seg villig til å stille til gjenvalg som leder, eventuelt 

at det byttes til annet verv, som for eksempel nestleder.  

 

6. Neste styremøte 
 

Neste styremøte blir tirsdag 12.februar kl 19 - Kåre booker Ungdomshuset. 


