
REFERAT FRA STYREMØTE I SYLTØY GRENDALAG 

Dato: 24.september 2013 
Sted: Syltøy Skule 
Tilstede: Kåre Lillebø, Knut Ove Liland, Jan Bratland, Beate Johansen, krister Vindenes og 
Ove Geir Stusdal 

1. Grendalaget sine eiendeler 
Det er ble i sommer i forbindelse med at skolen flyttet ut av bygget, arrangert en dugnad for 
å få oversikt over grendalaget sine eiendeler. Styret ønsker å sikre grendalaget sine eiendeler 
ved å samle dem på et rom som kan låses av. Kåre undersøker muligheter. 

2. Etterbruk av skolen 
Mandatet for å vurdere etterbruken av nedlagte skoler er overført fra den politiske 
skolegruppen til rådmannen. Styret har vært i kontakt med kommunen for å få en avklaring 
på hvor saken står og har fått tilbakemelding på at skolen nå er stengt for all bruk grunnet 
feil og mangler ved bygget. Det ble og opplyst om at alle driftsmidler til bygget er trukket 
tilbake pga. kommunens økonomiske situasjon. Grendalaget venter en avklaring av 
situasjonen fra ordfører i løpet av denne uken. Styret ser det nå som viktig å komme i dialog 
med politikere i kommunen og vil be ordføreren om å legge opp til et folkemøte fra politisk 
hold. Styret vurderer og innkalle til medlemsmøte i grendalaget i forkant av folkemøte. 

3. Førstehjelpskurs og hjertestarter 
Grendalaget vil 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. 

4. Markering av skolenedleggelse 
Dersom skolen forblir stengt vil denne markeringen bli utsatt eller avlyst. Avklaringen må 
tas snarest etter at man har fått tilbakemelding fra ordfører ref. sak 1.

5. 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.

6. Offentlig vann til Syltøy 
Fjellvar har gitt tilbakemelding om at de ikke har midler til å videreføre den kommunale 
vannledningen videre sørover på bygden. Styret vil derfor sende brev til Fjell kommune og 
be om at Syltøy prioriteres i rullering av kommunedelplan for vannforsyning i 2014. 

7. Masseutsendelse på SMS 
Det finnes ulike programmer for å masseutsende SMS, dette kan vi benytte til å sende ut info 
til medlemmene om at det er lagt ut nytt på nettet eller annen kort informasjon. Knut sjekker 
ut aktuelle løsninger og priser. 



8. Informasjon på hjemmesiden til grendalaget 
Styret vedtok å legge ut referat fra styremøter på hjemmesiden, etter at styret har godkjent 
referatene.  

9. Høsttur 
Årets høsttur var en suksess, 15 deltakere gjennomførte turen. Referat og bilder fra turen vil 
bli lagt ut på hjemmesiden.

10.  Eldretur 
Det er sendt ut påmelding til eldretur, men det ble dessverre kun 5 påmeldte. Turen blir av 
denne grunn avlyst. Styret vil komme tilbake med forslag til en ny tur på et senere tidspunkt.

11. Advendtskafe 
Den tidligere komiteen (Olaug, Lise Marie og Laila) har sagt seg villig til å delta også i årets 
komité sammen med Beate. Knut Ove hjelper til ved behov. 

12. 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.

26.09.2013 
Ove Geir Stusdal 
Referent  


