
REFERAT FRA STYREMØTE I SYLTØY GRENDALAG 
 

 

Dato: 14. november 2013 

Sted: Syltøy Skule 

Tilstede: Kåre Lillebø, Knut Ove Liland, Jan Bratland, Beate Johansen og Ove Geir Stusdal 

Fravær: Krister Vindenes 

 

  

 

 

1. Godkjenning av referat fra styremøte 24.september 2013 

Referatet ble godkjent uten merknader. 

 

 

2. Etterbruk av skole 

Ett av punktene i vedtaket som er gjort i Komite´ for finans og forvaltning (KFF) sier at; 

«det vert føresett at grendalaget set skuleanlegget i forskriftsmessig stand med sikte på at 

eigedommen kan nyttast forsvarleg til den bruk grendalaget ønskjer.  

 

Vedtaket fra medlemsmøte/folkemøte setter som prioritet en at; Syltøy grendalag ønsker å 

overta skolebygget (gymsal og skolebygg) samt hele uteplassen. Siste punkt i vedtaket fra 

medlemsmøte/folkemøte sier at «innspillet til kommunen må si noe om at etterslepet på 

vedlikeholdet av skolen bør dekkes økonomisk av Fjell kommune, men med dugnadsinnsats 

fra grendalaget» 

 

Styret ved jan Bratland, går i dialog med aktuelle politikere med tanke på å oppnå et resultat 

som er i tråd med vedtaket fra medlemsmøte/folkemøte fra 16.10.2013 når saken skal 

behandles i kommunestyret. 

 

Følgende innspill ble også diskutert i saken: Viktigheten av å beholde uteområdet må 

fremheves i dialogen med kommunen, da dette var tydelig vektlagt av frammøtte på 

folkemøte/medlemsmøte. Ved deling av eiendommen mellom grendahus og boligutbygging 

er det et poeng at dette kan medføre støy for boligene ved arrangement på grendahuset. Dette 

viser erfaringer fra blant annet Landro samfunnshus.  

 

Dersom kommunestyret går inn for KFF sin anbefaling og Syltøy grendalag får kjøpe skolen 

vil driftsutgiftene til grendalaget øke betydelig. Det vil da bli behov for å øke 

inntektsgrunnlaget til grendalaget, og her er det mange muligheter. Styret vil jobbe videre 

med dette når det foreligger kommunestyrevedtak på etterbruk av skolebygget. 

 

 

3. Førstehjelpskurs og hjertestarter 

Grendalaget ønsket å arrangere førstehjelpskurs i høst/vinter 2013. Raymond har sagt seg 

villig til å være instruktør og stå for kurset. Ove Geir hjelper til med arrangementet. Kurset er 

ikke avholdt pga. den uklare situasjonen med skolebygget. Styret ønsker å kjøpe inn 

hjertestarter som plasseres sentralt i bygda. Det planlagte kurset vil også inneholde opplæring 

i bruk av hjertestarter. Pris for kurs og kjøp av hjertestarter ligger på ca. 15 000. Tema tas opp 

på årsmøtet i 2014. 

 



4. Skilt med barn leker 

Det finnes noen slike skilt langs vegene her ute, men disse er i dårlig forfatning. Grendalaget 

vil sjekke med kommunen om de kan skaffe slike skilt. Knut sjekker opp muligheter for å få 

tak i slike skilt, priser samt mulige steder for plassering.  

 

5. Helikopterstøy 

Ett medlem har bedt om at grendalaget tar opp saken om helikopterstøy. Problemet har vært 

mye diskutert i kommunen. Jan setter seg inn i problemstillingen og styret tar saken opp 

igjen på et senere møte. 

 

6. Aktivitet for barna 

Foreldrelaget har i svært mange år arrangert aktivitetskvelder på skulen for barna i den 

tidligere skulekrinsen. Foreldrene har på eget initiativ startet opp igjen med denne 

aktiviteten. Det planlegges en aktivitet til i 2013. Styret diskuterte hvorvidt grendalaget 

burde stå som arrangør av disse aktivitetene eller ikke, men landet tilslutt på at foreldrene 

bør stå for dette. Det finnes midler fra tidligere som er benyttet til dette, men det er uklart for 

styret hvem som er eier av disse midlene. Styret i grendalaget er positiv til at «foreldrelaget» 

søker midler fra grendalaget for tiltak til barn. 

 

7. Aktivitet for medlemmene 

Styret diskuterte mulighetene for å arrangere noe treningskvelder med for eksempel 

badminton eller innebandy. Det bør og åpnes for at folk fra Lokøy kan delta på disse 

treningene.   

 

 

Neste styremøte: torsdag 12.desember kl. 1900  

 

 

 

20.11.2013 

Ove Geir Stusdal 

Referent  


