
REFERAT FRA medlemsmøte/folkemøte 16.10.2013 
 

Arrangør: Syltøy grendalag 

Agenda: etterbruk av Syltøy skule  

 

Cirka 25 frammøtte. 

 

Jan Bratland informerte om status i saken om skolebygget og om hensikten med dette møte. 

Grendalaget skal gi innspill til Fjell kommune om etterbruk av skolehuset. Saken skal opp i komite´ 

for finans og forvaltning (KFF) i november og trolig opp i kommunestyret i desember. 

Medlemsmøte/folkemøte måtte i løpet av møte ta stilling til hvorvidt grenda vil kjempe for å beholde 

huset eller ikke. Dersom grendalaget skal beholde huset vil dette kreve en solid innsats i form av 

dugnad framover. Medlemsmøte/folkemøte måtte og ta stilling til om det var vilje til en slik 

dugnadsinnsats. 

 

 

Følgende innspill ble notert under diskusjonen: 

 grendalaget bør ta kontakt med kultursjefen direkte for å høre om hvilken mulig bruk han ser 

for seg av huset 

 Lokøy vel har ikke gitt uttrykk for at de ønsker å engasjere seg i denne saken 

 uteområdet med lekeplassen er av stor interesse og ønskes bevart 

 vi har ingenting å tape på å prøve å beholde huset 

 foreldre ønsker å fortsette med aktivitetskvelder for barna, og ønsker tilgang til bygget 

 

 

 

Medlemsmøte/folkemøte gjorde følgende vedtak: 

 Syltøy grendalag ønsker å overta skolebygget (gymsal og skolebygg) samt hele 

uteplassen. Dette utgjør alternativ 2b i møteinnkallelsen 

 Dersom kommunen ikke aksepterer alternativ 2b, er 2. prioritet at grendalaget overtar 

gymsalen og noe uteområdet. Dette utgjør alternativ 2a i møteinnkallelsen 

 i innspillet til kommunen skal det i teksten fremgå at fortsatt kommunal drift ville 

vært å foretrekke 

 innspillet til kommunen må si noe om at etterslepet på vedlikeholdet av skolen bør 

dekkes økonomisk av Fjell kommune, men med dugnadsinnsats fra grendalaget 

 

 

Syltøy grendalag legger opp til folkemøte med politikere fra de ulike parti i kommunestyret tilstede, 

etter at saken har vært oppe i KFF. 

 

 

 

Ove Geir Stusdal 

Referent  

20.10.2013 

 


