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Årsberetning for 2010 

 
Aktiviteter i 2010. 
  
1. Generelt. 
 
Styret i OfS har bestått av:  
Kjetil Hopen, styreleder, Eirik Skarsbø, nestleder, Hilde Brandanger Haga, sekretær, Ingeleiv 
Monsen, kasserer, Gunnar Hammersland, medlem.  
 
Vararepresentanter har vært Jan-Jørgen Garmann og Erik Bjerkelund. Jan-Jørgen har stilt på 
de fleste møter. 
 
Styret i OfS har avholdt 8 styremøter samt årsmøte i perioden mars-2010 til mars-2011,  
i tillegg til aktivitetene i de ulike arbeidsgruppene, folkemøte, parti- og komité møter. 
 
 
2. Reguleringsplan for de sentrale deler av Søreide. 
 
Reguleringsplanen for Søreide har vært hovedsak for OfS inneværende år.  
Denne prosessen har OfS arbeidet aktivt med de siste tre årene, selv om tidspunktet for når 
reguleringsplanen skulle komme ut for høring, hele tiden har blitt skjøvet ut i tid. Høsten 2010 
kom endelig forslag til reguleringsplan for Søreide ut til offentligheten, men da med liten tid 
før behandling i komité for miljø og byutvikling og bystyret. OfS har likevel jobbet godt 
under de tidsrammer vi har hatt.  
 
Det som OfS ønsker å arbeide mot er at vi ikke får en maksimal fortetting i Søreide området, 
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. Det var også viktig for 
styret at svingen opp mot Oddamarken ble minst mulig bebygd da vi mener at mye av Søreide 
sin identitet ligger der 
 
OFS ønsker at det legges til rette for barn og ungdom med flerbrukshall, 7èr og 11èr 
kunstgressbane, skate bane, lokaliteter til aktiviteter for fridtidsaktiviteter og ungdomsklubb.  
Videre så mente OfS at det var viktig at akebakken ble bevart.  
 
OFS har sendt inn merknader på planen til Bergen kommune.  
 
OfS mener at det var alt for lite område som ble regulert. At det ikke var plass til alt Søreide 
trengte innenfor det begrensete reguleringsområdet. Vi mente også at det var for mange 
boenheter det skulle reguleres inn.  
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På noen av punktene føler vi at vi har blitt hørt. Vi får mesteparten av strandsonen tilgjengelig 
for allmennheten med fire innlagte badeplasser / parker. Vi får flerbrukshall, fotballbaner, 
gamle skolen blir beholdt for samfunnsnyttige formål. Vi får beholde mesteparten av svingen 
opp mot Oddemarken ubebygd og byggehøydene har enkelte plasser blitt redusert.  
 
Vi føler likevel at det blir regulert inn alt for mange boenheter, og at blokker vil bryte med 
den villa bebyggelsen som ellers er på Søreide. Vi skulle gjerne sett at det ble beholdt mer 
grønt areal på bekostning av nye boliger. 
   
Styret har formidlet sine synspunkt gjennom brev og møter med politikere og saksbehandlere. 
Vi har stilt på møter og deputasjon både i bydelsstyret, hos de forkjellige partiene og i komité 
for miljø og byutvikling.  
 
Vi føler at politikerne i liten grad har tatt hensyn til at beboerne på Søreide ikke ønsker en slik 
massiv bolig utbygging av de sentrale deler av Søreide.  
 
Kommunen har blitt enig med fylkeskommunen ang hvor mye de kan bygge uten å komme i 
konflikt med fortidsminner. De har enda ikke blitt enig med fylkesmannen ang byggehøyder 
på blokker i bunnen av Oddamarken.  
 
OfS avventer til et vedtak blir fattet i bystyret. Dersom innsigelsene blir fjernet og bystyret 
således kan fatte et vedtak, vil OfS vurdere vedtaket og sende inn klage avhengig av resultat. 
Dersom innsigelse opprettholdes vil saken bli sendt til Miljøverndepartementet og OfS vil 
sende inn merknader til departementet for å fremme OfS sitt syn. 
 
Det er for øvrig usikkerheter rundt grunnforholdene ved Søvik banen iht mulighetene for 
fremtidig 11ver bane. OfS bør følge med i saken. 
 
 
3. Skolesaken. 
 
Det er nå bestemt at skolen kommer på Oddamarken og bygges i full størrelse, det vil si 21 
klasser, tre i hvert trinn. Det er OFS tilfreds med. Det blir også bygd flerbrukshall og 
fotballbane i gangavstand fra skolen samt at mye av grøntområdet på Oddamarken blir bevart. 
Dette er noe OfS har jobbet for og er positiv til. Vi skulle imidlertid sett at det ikke ble bygget 
noen flere boliger på Oddamarken, men det har vi ikke klart å få til. 
Skolesaken må sees i sammenheng med regulering av hele Søreide sentrum. 
 
Det er planlagt at skolen skal være regulert i 2011 og ferdig bygd til skolestart 2013. Tidligere 
var det i 2012 skolen skulle være ferdig, noe vi omtalte i forrige årsmelding som lite 
realistisk. Nå har vi dessverre fått rett. Vi er også tvilende til at høsten 2013 er realistisk, selv 
om vi håper på det. 
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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 deler av gamle skolen for avlastning av nye skolen samt at det blir 
planlagt en skole på Grimstad hvor ca. en tredjedel av elevene på Søreide skole kommer fra. 
 
 
4. Grimstad.  
 
OfS vil ha et særlig fokus på Grimstad i den neste perioden. Styret ønsker å legge tilstrekkelig 
press på lokale myndigheter ang utbygging av vei, vann og kloakk til Grimstad.  
 
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.  
 
Ingeleiv Monsen har deltatt på møte med VA etaten om vann og avløp på Grimstad. 
 
VA etaten har startet arbeidet med vann og avløp på Grimstad. Det er utarbeidet et kart med 
planlagt rammeplan som viser hvor ledningsnettet vil gå.  
 
VA etaten har satt av 30-35 mill NOK til arbeidet. 
 
Det er tett samarbeid med Statens vegvesen og informasjon og samarbeid med grunneierne vil 
starte nå. OfS vil følge saken. 
 
 
5. Dolviken Brygge. 
 
Prosjektet Dolviken Brygge har i lengre blitt prøvd gjennomført. Prosjektet er planlegging av 
bygging av blokkbebyggelse i sjøkanten samt 110 nye båtplasser.  
OfS er imot utbyggingen pga at prosjektet vil redusere tilgjengeligheten til sjølinjen og det vil 
danne presedens i området med store blokker. 
 
Eirik var til stede på orienteringsmøte ang Dolviken Brygge 18.5.2010. Opus orienterte på 
møtet om planene og de endringer som nå tenkes. Delområde A reduseres fra 90 til 50 
boenheter. Delområde B reduseres fra 50 til 40 boenheter. Maksimal byggehøyde skal ikke 
overstige Grimstadveien. Ingen blokker skal stikke helt frem til sjølinjen. Det planlegges for 
offentlig tilgjengelig strandpromenade og universell utforming. Det vil sannsynligvis bli 
rekkefølgebestemmelser iht utbedring av Grimstadveien. 
 
I planarbeidet vil naboer og velforeninger bli hørt og innspill vil bli grundig behandlet. Opus 
planlegger også å utarbeide 3-D modeller. OfS har utarbeidet og sendt inn innspill på saken. 
 
Prosjektet Dolviken brygge er blitt foreløpig ”lagt på is” da eier vil selge seg ut av prosjektet. 
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6. Båthotell. 
 
Innsigelse fra Fylkesmannen er delvis tatt til følge, noe som OfS er fornøyd med. 
Saken vil trolig dukke opp igjen. OfS har tatt dette til orientering og avventer videre til det 
skjer noe nytt i saken. 
 
 
7. Søvikneset. 
 
 Advokat Torbjørn Kolås har tidligere på vegne av OfS innsendt kommentarene til det 
reviderte planforslaget som foreligger for Søvikneset. Planen er ikke iht lov iht strandsonen, 
føringer gitt i overordnet kommuneplan, Fylkesmannen og Miljøverndepartementet. 
Innsigelse fra Fylkesmannen foreligger. 
 
Reguleringsplanen er snart klar for 2ndre gangs behandling. Det pågår ennå forhandlinger 
både med Fylkesmannen og Fylkeskommunen om det mest omstridte området i planen. 
Fylkesmannens kommentarer til planen er i tråd med OfS sine merknader. Det er også gjort 
arkeologiske funn i samme området som styrker OfS sitt syn. 
 
Kommuneplanen er nå ute til ny rullering og de arkeologiske funnene er verneverdige og 
allerede tatt med i den nye kommuneplanen. Det er for øvrig for Søvikneset ikke gjort noen 
endringer iht eksisterende kommuneplan. Dette styrker også OfS sin sak. 
 
Hilde Brandanger Haga vil følge med på utviklingen i saken sammen med arbeidsgruppen for 
Søvikneset, og får fullmakt fra OfS til å holde deputasjon for å fremlegge OfS sitt syn i saken, 
når saken skal til behandling i Komiteen. 
 
 
8. Samarbeid med Ytrebygda bydelsstyre. 
 
OfS har i perioden hatt tett samarbeid med Ytrebygda bydelsstyre. Vi har flere ganger vært på 
møte med de, og representanter fra de har vært på møte med oss. Kjetil Hopen har også vært i 
tett dialog med leder av Ytrebygda bydelsstyre, Stig Hammersland, om aktuelle saker og for å 
få tilsendt sakslistene til bydelsstyre før møtene deres. Bydelsstyrene er dessverre lagt ned fra 
01.01.2011. 
 
 
9. Ungdomshuset. 
 
Ingeleiv Monsen har på vegne av OfS skrevet brev til kommunen om bevilgning til 
ungdomshuset. Nå er det bestemt at tilbudet der videreføres. 
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10. Hjemmesiden og info til medlemmene. 
 
Eirik Skarsbø har forsøkt å rydde opp i ”Hacking” som siden er utsatt for. Dette har til nå ikke 
lykkes men vi vil gjøre et forsøk til på å fikse hjemmesiden. Har vi ikke klart det til betaling 
for siden forfaller i mars, så sier vi opp domenet og oppretter en ny side. 
 
Styret vil fremover også prøve å sende ut styremøtereferatene til medlemmene jevnlig pr  
e-post. Dette for å minne medlemmene på arbeidet styret gjør, samt at medlemmene skal bli 
minnet på om å komme med innspill i løpet av sesongen og ikke bare på generalforsamlingen. 
 
 
11. Regnskap og budsjett. 
 
Årsregnskap OfS  2010   

På konto 31.12.2009                 kr 11 559,55 

 

Inntekt 2010 

Innbetalt kontingent fra 2 Velforeninger a 400.- (2år)      kr   800.- 

                                     19 Velforeninger a 200.-                  kr 3 800.- 

                                                                          Tilsamen      kr 4 600 

Utlegg 2010 

Betaling av webbsiden                                                            kr 1 684.- 

Smartpost frankerte konvolutter                                              kr  216.- 

                                                                             Tilsamen     kr 1900,-  

Årsoppgave fra fana Spb. 31.12-10 

Gebyrer bet. Fana sparebank                             kr 180,-        

Sum renteinntekter                                                                    kr  21 ,- 

Sun innskudd                                                                           kr 14 250,55    

  

Budsjett for 2011  

Inntekt fra Vel og Veifor: Kontingent kr 200 * 21                      kr 4 200.- 

Utlegg:             Webbsiden                                                            kr 1 684.- 

                          Kontorrekvisita, tlf. etc.                                       kr 1 000.- 

                          Totalt forventete utgifter                                   kr 2 684.- 



Områdeutvalget for Søreide er en paraplyorganisasjon for lokale borettslag, institusjoner, 
velforeninger, veilag og frivillige organisasjoner/lag. Våre vedtekter ble godkjent på årsmøtet 
i 2005. og endringer godkjent på årsmøtet i 2011 

Vedtekter 
§ 1. Formål 
 
§ 1 Områdeutvalget for Søreide skal: 
  
 A. Arbeide for et trygt og godt nærmiljø for alle aldersgrupper på Søreide 
 Dette betyr å fremme det sosiale og fysiske miljø for å gi trivsel, sikkerhet og tilhørighet for 
alle beboere. Områdeutvalget kan ta opp alle saker som kan fremme disse formål.  
  
B. Områdeutvalget skal stimulere til samarbeid mellom velforeninger, lokale  
institusjoner, skole, frivillige organisasjoner, Bergen kommune, politikere og næringsliv. 
 
 C. Være et forum der beboere og frivillige organisasjoner kan henvende seg med konkrete 
saker.  
  
 D. Være et talerør overfor lokale myndigheter 
  
 E. Bidra selv, ikke forvente at bare det offentlige tar ansvar. 
  
 
§ 2 Områdeutvalget er partipolitisk og religiøst uavhengig. 
  
 
§ 3 Områdeutvalgets styre kan samarbeide med foreninger eller institusjoner om saker 
som kommer inn under vårt arbeidsområde. 
 
 
§ 4. Områdeutvalgets geografiske avgrensing 
 
Områdeutvalgets virkeområde er Straumeveien fra Bjørgekrysset til Strømme Bro 
m/sideveier.  Ytrebygdsveien med sideveier fra Strømme Bro til krysset Dolvikveien.  
Ytrebygdsveien fra Dolvikveien til Kokstadveien inkl. Kokstadgrenda og Storrinden.  
Dolvikveien fra krysset Ytrebygdsveien m/nordgående sideveier frem til krysset 
Steinsvikveien.  Steinsvikveien m/nordgående sideveier frem til Steinsvikneset.  
Grimstadveien med sideveier.  
 
 
§ 5. Medlemskap 
 
Kun følgende typer organisasjoner/lag kan stå som medlemmer i Områdeutvalget: 
 
¨ Borettslag 
¨ Lokale institusjoner 
¨ Velforeninger/veilag 
¨ Frivillige organisasjoner/lag 
  
 Alle kategorier må ha adresse eller aktivitet innenfor området i følge §4  
 Frivillige organisasjoner som skal bli medlemmer må være allment åpen for medlemskap.  
For å ha stemmerett må de ulike foreninger ha betalt medlemsavgiften pr. år.  
  
 



 
 § 6. Årsmøte 
  
 6.1 Årsmøtet er Områdeutvalgets øverste organ, med samme myndighet som en 
generalforsamling, og skal avholdes innen utgangen av mars hvert år.  Hvert medlemslag 
har 1 stemme på generalforsamlingen.  Styret i områdeutvalget er ansvarlig for å kalle inn til 
generalforsamling.  Innkalling skal sendes ut senest tre uker før årsmøtet avholdes 
  
 6.2 Saker som ønskes behandlet på årsmøte skal være styret i hende senest to uker før 
årsmøtet avholdes. 
  
 6.3 Årsmøtet skal behandle: 
  
¨ Styrets årsmelding og regnskap. 
¨ Endring i vedtekter. 
¨ Planer for kommende år inkl. budsjett. 
¨ Valg av styre. 
¨ Fastsette medlemsavgift. 
 
6.4 Styret består av 7 medlemmer, hvorav 2 vara medlemmer, disse sitter i to år.  For å sikre 
kontinuitet velges halve styret hvert år.  Styremedlemmene kan gjenvelges.  Styreleder skal 
velges separat.  Minst 3 av styremedlemmene skal være representanter fra 
borettslag/velforeninger/veilag og styreleder skal velges fra denne gruppen.  Det bør 
tilstrebes en jevn kjønnsfordeling i styret.  Det bør også tas hensyn til en geografisk fordeling 
på representantene i styret. 
 
6.5. Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte som er 
stemmeberettigede, hvis ikke vedtektene bestemmer noe annet. 

6.6. Ekstraordinært årsmøte skal avholdes om minst 1/3 av medlemmene skriftlig krever det.  
Innkalling skal da skje med tre ukers varsel. 
 
 
§ 7. Styret 
 
7.1 Styret i Områdeutvalget for Søreide skal arbeide etter retningslinjer fra vedtekter og 
årsmøte. 
 
7.2 Styret har myndighet til å invitere personer som observatører med talerett på 
styremøtene dersom de finner det hensiktsmessig.  Dette skal fremkomme i styrets 
årsmelding. 
 
7.3 Styret kan oppnevne arbeidsgrupper av interessenter som vil arbeide med konkrete 
saker.  Disse gruppene rapporterer til styret og skal ha godkjennelse på offentlige utspill. 
 
7.4.  Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene, deriblant leder eller 
nestleder, er tilstede. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall.  Ved stemmelikhet har 
fungerende leder dobbeltstemme.  
 
 
§ 8.  Økonomi 
 
8.1.     Områdeutvalget for Søreide har ansvaret for en bankkonto som det skal  
 fremlegges regnskap for og godkjennes på årsmøtet. 
 
8.2. Styret har disposisjonsrett over områdeutvalgets midler til alminnelig administrative 
formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak på årsmøtet.  Alle utbetalinger 
skal attesteres av kasserer før utbetaling.  


