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Vedlegg 2:  
 

ÅRSBERETNING FOR 2014 
  

Aktivitet 2014 

 
1. Generelt  

 

Styret i OfS har bestått av; 

Steinar Holst – Styreleder, Gunnar Hamarsland – Nestleder, Hilde Brandanger Haga – 

Sekretær, Ingeleiv Monsen – Kasserer og Eirik Skarsbø – Styremedlem 

 

Vararepresentanter har vært Erik Bjerkelund og Kåre Voldsund. 

 

Styret i OfS har avholdt 6 styremøter samt årsmøte i perioden mars – 2014 til mars 

2015. I tillegg har det vært avholdt møter i arbeidsutvalg og med offentlige etater. 

 

2. Grimstad - områderegulering 

 

Grimstadutvalget ble i mai 2012 nedsatt med følgende sammensetning: 

Tor Erik Bjørvik, Ingeleiv Monsen, Gunnar Hamarsland, Gunnar Nakken, Owe 

Østrem, Kåre Voldsund og Kristian Valaker. 

 

Grimstadutvalget er et arbeidsutvalg som er tilsluttet Områdeutvalget for Søreide 

(OfS). Utvalget rapporterer til OfS sin styreleder Steinar Holst, og alle skriftlige 

henvendelser til kommunen skal behandles av OfS og undertegnes av OfS sin 

styreleder. 

 

Utvalget skal i første rekke jobbe for utbedring og sikring av veien til Grimstad samt 

fremføring av vann og avløp. Utvalget skal ta utgangspunkt i Bystyrets vedtak av 

17.10.2011 om å igangsette områderegulering for Grimstad: 

Det igangsettes områdereguleringsplan for Grimstad der følgende tema søkes belyst: 

- Trafikksikring og oppgradering av hovedveg fra Søreide til Kvitura. 

- Fremføring av vann og avløp. 

- Mulighet for å få i stand utbyggingsavtaler. 

- Boligområder, herunder omklassifisering fra hyttebebyggelse til bolig. 

- Tilgang til sjø, småbåthavner og mulige friområder. 

 

 

Områdeutvalget har i perioden fulgt opp det pågående planarbeidet for 

områderegulering av Grimstad og Arne Mathiessen fra Plan og Geodata i Bergen 

Kommune har stilt opp på styremøte i OfS for å orientere om utviklingen. Plan og 
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Geodata har et mål om å ha sitt utkast til plan ferdig i mars måned. Planforslaget skal 

da behandles i Byrådet før det legges ut til høring. 

Områdeutvalget har også mottatt forslag til løsning for utbedring av Grimstadveien. 

Forslaget er distribuert til de foreningene som vil bli berørt med oppfordring om å 

kontakte Arne Mathiessen for spørsmål eller innspill til forslaget. 

 

 

3. Grimstadveien 

 

I april var OfS i møte med Samferdselsavdelingen i Fylkeskommunen med fokus på 

budsjett for utbedring av veien når reguleringsplanen er vedtatt og trafikksikkerheten 

langs veien. Tilbakemelding i dette møtet er at det ikke vil bli bevilget midler til 

utbedring før en reguleringsplan er vedtatt 

 

Som en oppfølging av dette møtet henvendte OfS seg til Vegvesenet for å 

gjennomføre en befaring av Grimstadveien med fokus på trafikksikkerhet. Befaringen 

ble gjennomført i september. 

 

I trafikksikkerhetsvurderingen la OfS vekt på følgende: 

 Be om at det foretas trafikktelling også ift tungtransport 

 Kreve umiddelbar stopp av tungtransport 

 Stopp av bygging inntil sikker og utbedret vei 

 Vurdere fartsdempere og 30 sone på deler av strekket 

 Starte umiddelbart på anlegning av fortau der det er plass 

 Det bør samarbeides med VA etaten 

 

 Det ble konkludert med at Vegvesenet skulle utføre en trafikktelling og basert på 

denne komme opp med et forslag til tiltak. OfS venter på endelig rapport. 

 

 

4. Vann og avløp i Kvitura 

 

 

Grimstadutvalget har i løpet av perioden avholdt statusmøter med VA etaten for å 

følge opp fremføring av vann til Kvitura og planlegging for videre fremføring av vann 

i Grimstadområdet.   

 

Oppstart av byggingen av VA-anlegget gjennom Kvitura var planlagt å starte tidlig 

november 2014. Dette har blitt utsatt pga omlegging og salg av Bergen Bydrift. 

Kommunen kan nå ikke lenger benytte Bergen Bydrift KF som entreprenør uten 

anbudsrunde. Dette har medført at anbudsprosess nå er igangsatt og det avventes til ny 

kontrakt kan tildeles. Tilbudene ble levert 22.01.2015. 
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Når Kvitura-anlegget er bygget har VA-etaten en ambisjon om å gå videre med 

strekningen Kvitura-Grimstadholmen, første trinn på veien mot Hope.  

 

 

 

5. Ungdomshuset på Søreide  

 

OfS ønsker samarbeid med Søreide ungdomslag for å se på mulighet for fremtidig 

bruk av eiendommen (Gnr35 Bnr 11). Det er utnevnt et nytt styre i ungdomslaget hvor 

OfS er representert. Ønsket er at huset skal brukes til barn og ungdomsarbeid og andre 

positive aktiviteter på Søreide. Bergen Kommune ønsker ikke å tilbakeføre 

eiendommen til Ungdomslaget etter å ha lånt denne til Søreide Skole for 

skolefritidsordningen, men stiller seg positiv til å gå i dialog for å sikre at eiendommen 

dedikeres til barne- og ungdomsarbeid. OfS vil engasjere seg videre i dette arbeidet i 

2015. 

 

 

6. Bruk av tomten for gamle Søreide Skole 

 

FAU har tatt et initiativ til å etablere en aksjonsgruppe for å sikre at skoletomten for 

gamle Søreide skole sikres til videre undervisningsformål. Styret i OfS har en 

representant i aksjonsgruppen. 

 

Aksjonsgruppen for ungdomsskole på Søreide konstituerte seg på møte i januar med 

følgende representanter: 

Tore-Andre Gram-Knudsen (leder), Torstein Skage, Erik Bjerkelund, Kari Skudal 

Kyrkjeeide, Svein Øvrebø, Malin Barth og Torstein Skage. 

 

Aksjonsgruppen klarte, blant annet gjennom et innbyggerinitiativ, å stoppe salget av 

skoletomten inntil kommunens skolebruksplan er rullert. Videre har aksjonsgruppen 

fått utarbeidet en alternativ rapport med framskriving av elevtallet i ytrebygda for å 

kunne kontrollere det tallmaterialet kommunen legger til grunn for sine beregninger. 

Dessverre har ungdommen på Søreide gått løs på den tomme skolen og begått grovt 

hærverk, slik at kommunen har besluttet å rive gamleskolen. 
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7. Regnskap og budsjett 

 

 

 Årsregnskap for OfS  2014  

 

31.12. 2013  Sum innskudd  inkl renter Kr 24416,30 

    Sum renter   Kr       56,00 

     

31.12. 2014  Sum innskudd  inkl renter Kr 25855,30 

    Sum renter   Kr        60.00 

 

Inntekt 2014 

 

Kr 200,00  à 12 Velforeninger  Kr   2400,00 

Kr 400,00  à 2 Velforeninger  Kr     800,00 

    Til sammen   Kr   3200,00 

 

Utlegg 2014 

SG Finans  Webbsiden    Kr    1667,50 

Nettgiro      Kr          5,50 

I anledning Generalforsamling 2014   Kr      148,00 

 (Engangsbeger og skillingsboller)       . 

        Til sammen   Kr          1821,00 

 

 

 

 

Inntekt       Kr    3200,00 

Utlegg       Kr    1821,00 

Sum inntekt        Kr    1379,00 
 

Sum konto  31.12.2013    Kr  24416,30 

Renter 2014      Kr        60,00 

Sum inntekt    31.12. 2014     Kr    1379,00 

Sum konto 31.12.2014     Kr  25855,30   
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Budsjett for 2015 

 

 

Forventet inntekt 

Kr 200,00  à22 Velforeninger  Kr     4400,00 

    Til sammen    Kr    4400,00 

 

 

Forventet utlegg 

SG Finans (OfS hjemmeside)   Kr           2400,00 

Kontorrekvisita og generalforsamling  Kr      500,00 

    Til sammen   Kr    2900,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




