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Årsberetning for 2009 

 
Aktiviteten i 2009. 
 
1. Generelt. 
 
Styret i OfS har bestått av:  
Kjetil Hopen, styreleder, Eirik Skarsbø, nestleder, Hilde Brandanger Haga, sekretær, Ingeleiv 
Monsen, kasserer, Roald Laurantsen, medlem.  
 
Vararepresentanter har vært Jan-Jørgen Garmann og Erik Bjerkelund. Vara medlemmene har 
stilt på de fleste møter. 
 
Styret i OfS har avholdt 6 styremøter samt årsmøte i perioden mars-09 til utgangen av mars-
10, i tillegg til aktivitetene i de ulike arbeidsgruppene. 
 
 
2. Reguleringsplan for de sentrale deler av Søreide. 
 
Styret har særlig vært aktivt i forbindelse med det arbeid som kommunen har igangsatt når det 
gjelder Reguleringsplan for de sentrale deler av Søreide. Denne prosessen har OFS arbeid 
aktivt med de to siste årene selv om tidspunktet for når reguleringsplanen skal komme ut for 
høring har hele tiden blitt skjøvet ut i tid. Styret har formidlet sine synspunkt gjennom brev og 
møter med politikere og saksbehandlere.  
 
OFS har arrangert møte mellom ungdommer på Søreide og saksbehandler i saken ang 
ungdommens tanker om fremtidige Søreide og dere ønsker. Det ble laget referat fra dette 
møtet som OFS har send til Bergen kommune.  
 
I møte mellom ansvarlig saksbehandler i Bergen kommune og OFS, innformerte kommunen 
om foreløpige tanker om området som inngår i reguleringsplanen: Kirkegård/urnelund i 
området rundt kirken, skolen på Oddamarken med tilhørende flerbrukshall med mer i samme 
område, tanker om mye grønt område rundt skolen og akebakke. Tilkomst til skolen kan 
legges til eksisterende vei opp til området. 1-2 garasjer må flyttes med slik vei tilkomst, men 
ellers blir ingen boliger berørt av reguleringsplanene. Eksisterende skoletomt kan omgjøres til 
boliger og terrasseboliger med mulig butikker i 1ste plan mot veien. Bygges i god avstand til 
sjølinjen som skal være allmenn og tilgjengeliggjøres med grønne stier / korridorer forbi 
boligene. Strandområde på Telenor-tomten og mulig allmenn gratis båtslipp. Også snakk om 
mulig strandområde innerst i Dolviken. En del områder er fortsatt uklar ift bruk og det er 
muligheter for eks. vis flytting av vinterlagring av båter til alternativt område for å få mer 
helhet og fornuftig bruk av området. 
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Det som OFS ønsker å arbeide mot er at vi ikke får en maksimal fortetting i Søreideområdet, 
men en balansert og naturlig utvikling av det strøket vi bor i. At det legges tilrette for ”grønn 
struktur” og adgang for publikum til sjø, samt at det tilrettelegges for badeplasser. 
Styret er særlig skeptisk til mulig blokkbebyggelse nær strandsonen.   
 
OFS ønsker at det legges til rette for barn og ungdom med flerbrukshall, 7èr og 11èr 
kunstgressbane, skate bane, lokaliteter til aktiviteter for fridtidsaktiviteter som korps og 
ungdomsklubb. Til det siste ser OFS at den gamle skolen er godt egnet. 
 
OFS har sendt inn tegninger til kommunen om hvor styret mener de forkjellige tingene bør 
komme.  
 
Når reguleringsplanen blir lagt ut for høring i april-mai vil OFS ha møte med lederne for de 
politiske partiene i Ytrebygda. Der vil vi prøve å enes om felles innspill til de sentrale 
politikerne ang reguleringsplanen.  
 
Når Byrådet har behandlet saken skal planen bearbeides videre av planleggerne før den blir 
lagt ut til en måneds offentlig høring og endelig vedtak i Bystyret. OFS vil få 
saksdokumentene tilgjengelig for gjennomsyn og påvirkning straks Byrådet har behandlet 
saken. Et vedtak i Bystyret er å forvente høsten 2010. 
 
 
3. Skolesaken. 
 
Det ser ut for at skolen kommer Oddamarken og bygges i full størrelse, det vil si 21 klasser, 
tre i hvert trinn. Det er OFS tilfreds med. Det blir viktig å jobbe for at det blir bygd 
flerbrukshall og fotballbane i gangavstand fra skolen samt at det blir bevart mest mulig av 
grøntområde på Oddamarken. Vi ønsker også å jobbe for at veien opp til skolen berører 
færrest mulig av naboene til Oddamarken negativt. 
 
Skolesaken må sees i sammenheng med regulering av hele Søreide sentrum. 
 
Det er planlagt at skolen skal være regulert i 2010 og ferdig bygd til skolestart 2012. Dette ser 
vi som lite realistisk selv om vi håper det lar seg gjennomføre. 
 
Tall som er kommet frem i media tyder på at skolen er ”full” før den er ferdig. OFS er derfor 
opptatt av at en beholder gamle skolen for avlastning av nye skolen. 
 
 
4. Grimstad.  
 
OFS vil ha et særlig fokus på Grimstad i den neste perioden. Styret ønsker å ha et strategimøte 
med Grimstadutvalget snarest etter Generalforsamlingen for å diskutere hvordan vi kan legge 
tilstrekkelig press på lokale myndigheter ang utbygging av vei, vann og kloakk til Grimstad. 
Vi ønsker også å få med en person til fra grimstad i styret kommende periode. 
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På Grimstad eier Bergen Kommune store arealer som kan egne seg til f.eks. skole, bade- og 
grøntområde, idrettsaktiviteter mm. Dette ønsker OFS å være med å påvirke bruken av.  
 
Bergen kommune har regulert i inneværende periode et friområde på Grimstadneset, noe som 
styret er positiv til. Vi mener likevel at det er viktig at det ikke blir gjort grep i form av 
regulering eller byggetillatelse som medfører økt aktivitet på veien før den er utbedret. 
 
 
5. Sjølinjen. 
 
Arbeidsgruppen for Sjølinjen har ikke hatt noen vesentlig aktivitet i inneværende periode. 
 
OFS har levert inn protest på større planer om utlegging av flytebrygger i Dolviken, da vi 
mener Dolviken er nok belastet med båtplasser.  
 
”Båthotellsaken” er uavklart 
 
 
6. Dolviken Brygge. 
 
Prosjektet Dolviken Brygge har i 2009 blitt prøvd gjennomført. Prosjektet er planlegging av 
bygging av blokkbebyggelse (6 og 7 etg) i sjøkanten samt 110 nye båtplasser. Områdeutvalget 
har fått henvendelse fra både Sjøfronten og Grimstadutvalget som har stor bekymring i 
utviklingen av denne saken. 
 
Saken ble behandlet i Ytrebygda Bydelsutvalg (YB) 22.4.09 hvor representanter fra OFS, 
Sjøfronten og Grimstadutvalget var tilstede pga saken. YB var positive til prosjektet og 
diskuterte bl.a. rekkefølgebestemmelser ift utbedring av vei. Kjetil Hopen og Eirik Skarbø 
holdt deputasjon om OFS og Sjøfronten sitt syn på saken.  
 
Kartsen Tjugen deltok i deputasjonsmøte i Komiteen den 5. mai 2009. Det ble lagt vekt på at 
en slik utbygging vil være i konflikt med strandsonen og de føringer som gjelder der og at det 
er sannsynlig med påklaging til Fylkesmannen. Videre vil prosjektet være i strid med 
prosjektet som pågår om å bedre vannkvaliteten i Dolviken. 
 
OFS er imot utbyggingen og vil i saken fremover fokusere på følgende momenter: 

• Prosjektet vil blokkere allemannsretten til sjølinjen 
• Det vil danne presedens i området med store blokker 
• Uavhengig av denne saken er vei, vann og kloakk en hastesak på Grimstad. 

 
Prosjektet Dolviken brygge er blitt foreløpig skrinlagt. 
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7. Reguleringsplan i Dolviken 
 
Reguleringsplanen ble lagt ut til offentlig ettersyn og Ytrebygda bydelsstyre behandlet saken i 
møtet 260809 sak 64-09 og fattet følgende uttalelse: 
”Ytrebygda bydelsstyre anbefaler at reguleringsplanen for Dolviken legges frem som den er. 
Bydelsstyret vil for øvrig inkludere en merknad om at iverksettelse av trafikksikring for 
Grimstadveien legges til grunn for pågående reguleringsplaner i området inkludert denne. I 
tillegg ønskes bedehusbygningen A1 bevart grunnet byggets kulturhistoriske verdi.” 
 
I møtet var det for øvrig fremmet forslag fra Ap om å avklare skolekapasiteten før 
godkjenning, og ta ut småbåthavnen som også var en del av konklusjonen fra fagetaten. Dette 
forslaget fikk dog ikke flertall. 
 
 
8. Søvikneset. 
 
Advokat Torbjørn Kolås har på vegne av OFS innsendt kommentarene til det reviderte 
planforslaget som foreligger for Søvikneset. Planen er ikke iht lov ift strandsonen, føringer 
gitt i overordnet kommuneplan, Fylkesmannen og Miljøverndepartementet. Innsigelse fra 
Fylkesmannen foreligger. 
 
Reguleringsplanen på Søvikneset har blitt sendt til Byrådet selv om det foreligger innsigelse 
fra Fylkesmannen. Tiltakshaver har etter innsigelsen revidert planen noe, og kommunen har 
vært i dialog med Fylkesmannen om innsigelsen evt. kan trekkes. Innsigelsen opprettholdes.  
Planen er ennå ikke sendt til politisk behandling slik som forespeilet av Bergen Kommune. 
Det mangler dokumentasjon i saken og arkeologiske utgravinger skal foretas før politisk 
behandling kan foretas. Saken blir derfor forsinket i minst 6 måneder. Arbeidsgruppen for 
Søvikneset vil følge saken og forberede deputasjoner når saken skal politisk behandles. 
 
Arbeidsgruppen for Søvikneset hadde møte med Ytrebygda Bydelsstyre representanter Stig 
Hammersland (Ap) og Vigdis Monsen (H) den 14. August 09. I møtet ble Områdeutvalgets 
innsendte kommentarer til reguleringsplanen gjennomgått og begge representantene delte 
OFS sitt syn på at Søvikneset har helt spesielle friluftskvaliteter som er viktig å ta vare på. 
Vigdis Monsen uttalte også at Høyre ikke kan støtte de deler av planen som går på tvers av 
kommuneplanens føringer. 
 
Stig Hammersland har skrevet brev til Byrådet og bedt om at reguleringssaken blir sendt 
innom Ytrebygda Bydelsstyre for behandling. 
 
Arbeidsgruppen for Søvikneset vil holde deputasjon når Ytrebygda Bydelsstyre skal behandle 
saken, samt i komité for miljø og byutvikling. 
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9. Reguleringsplan for Strømme Gård 
 
OFS vil sende inn kommentarer til reguleringsplanen for Strømme Gård. Arbeidsgruppen for 
Strømme Gård har jobbet mye med saken og de ulike velforeninger har i tillegg sendt inn sine 
kommentarer. 
 
Reguleringsplanen dekker 600 mål med 350 planlagte boenheter. 
 
OFS vil i hovedsak be om at de nye boligene tilpasses eksisterende boliger. Planen som er på 
høring viser blokk og rekkehusbebyggelse grensende inntil eksisterende villabebyggelse. 
Dette er i sterk kontrast til eksisterende bebyggelse og OFS vil derfor vise et forslag til justert 
plan i sitt brev som vi har sendt kommunen.  
 
 
10. Veg lys. 
 
Bystyret har fattet vedtak om å utsette overføringen av veg lys langs private veier, ref 
pressemelding av 3.9.09. OFS har derfor lagt utkast til brev til politikerne på vent til saken 
skal behandles på nytt. 
 
 
11. Samarbeid med Ytrebygda bydelsstyre. 
 
OFS vil forsøke å få til et godt samarbeid med Ytrebygda Bydelsstyre. Styret får tilsendt 
sakslister på mail en uke før møtene slik at styret skal få tilstrekkelig tid til å sette seg inn i 
sakene og avholde deputasjoner i viktige saker. OFS har hatt møte med leder av Ytrebygda 
bydelsstyre (YB) Stig Hammersland som er positiv til et tett samarbeid fremover. 
 
Kommende møter i YB første halvår 2010 er: 21. april på Søreide hvor reguleringsplanen for 
Søreide etter planen skal behandles, 19. mai på Fanatorget, 16. juni på Fanatorget.  
 
 
12. Flytebrygge mellom Hammersland båtforening og Kjapp marina. 
 
Hammersland Båtforening har sendt inn klage til Bergen kommune, ved etat for byggesaker 
og private planer, ifm utlegging av ny flytebrygge. Båtforeningen mener at flytebryggen var 
planlagt på feil eiendom og kommer i konflikt med eksisterende brygger og båttrafikken til 
båtforeningen.  
 
Klagen ble behandlet i byrådsmøtet 12.5.09 og ble ikke tatt til følge. Saken er nå hos 
Fylkesmannen for behandling. OFS har ikke kommentarer til selve flytebryggen, men har 
sendt inn en kommentar til Fylkesmannen om at Dolviken generelt ikke tåler flere båtplasser 
og at det er viktig at det knyttes rekkefølgebestemmelser om at parkeringsplasser må 
anlegges. 
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13. Regnskap og budsjett. 
 
Årsregnskap OfS  2009   
 
Årsoppgave fra Fana Spb.  2008 
Sum renteinntekter                                                               kr     121.- 
Sum innskudd                                                                       kr  6769,55                                                          
 
Inntekt 2009 
Innbetalt kontingent fra  18 Vel –Veifor. a kr 400.- (2år)       kr 7200.- 
                                           1 Velfor. kr 200.- 4 år                   kr   800.- 

                                                                                     Tils      kr 8000 
Utlegg 2009 

Betaling av webbsiden                                                            kr 1684.- 

Kjøp av kontorrekvisita, tlf. etc                                               kr 1122.- 

                                                                                      Tils     kr 2806,-  

Årsoppgave fra fana Spb. 31.12-09 

Sum renteinntekter                                                                    kr    56,- 

Sun innskudd                                                                      kr  11 559,55   

Gebyrer bet. Fana Spb: Jan,Febr,Mars,Apr Juni, Septbr, Desbr 

                                      7 mnd  a. kr 30                                      kr 210,-        

Busjett for 2010  

Inntekt fra Vel og Veifor: Kontingent kr 200, pr år                     kr         4000.- 

Utlegg:             Webbsiden                                                            kr         1684.- 

                          Kontorrekvisita, tlf. etc.                                       kr           900.- 

                          Uforutsatte utgifter                                               kr.        1000.- 

 


