
 

Velkommen til informasjonsmøte 

Hva betyr endringene i den nye kommuneplanen 
- for deg som hytteeier? 

 

Med varaordfører Pål Morten Borgli 

Sted: Måltidets Hus, Richard Johnsens gate 4. Tid: 13 mars kl. 18.00 
Innovasjonsparken på Ullandhaug, vis a vis Oljedirektoratet 

 
Årsmøte for velforeningenes delegater holdes etter informasjonsmøtet 

 
Hva betyr endringene i den nye kommuneplanen? 
 
Varaordfører i Sandnes og leder av Sandnes Hytte- og Fritidsforum Pål Morten Borgli kommer til SHF 
onsdag 13. mars for å fortelle om arbeidet med den nye kommuneplanen for 2019-2035. Det har 
vært en lang prosess der velforeningene har gitt innspill to ganger og argumentert for aktuelle saker. 
På allmøtet på Hotell Residens i 2018, viste flere politikere i Sandnes vilje til å endre rammene for 
hytteareal, gesmshøyder og terrasser. Forslaget til ny kommuneplan som kom sommeren 2018 viste 
at politikerne stod ved sine uttalelser og kommuneplanen måtte til slutt gjennom mekling med 
Fylkesmannen. I mars vedtas de nye endringene, og selv om hytteeierne ikke fikk ønskene helt 
oppfylt, så gis det bl.a. økning av areal i alle hyttekategorier, økning i gesimshøyden og økning i 
overbygd terrasse.  
Vi ønsker å høre om prosessen rundt den nye kommuneplanen og hvilken direkte betydning 
endringene vil ha for oss som har hytter i Sandnes kommune.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi regner med å holde informasjonsmøtet ca. kl. 18.00 – 19.00. De som ikke skal delta på det 
etterfølgende årsmøtet kan forlate salen. Hver Velforening har en stemme og kan stille med 3 
representanter til årsmøtet.   

Den nye kommuneplanen gir muligheter for endringer i hyttearealene 



 

 

 

 

 

Årsmøte for SHF 

 
 
 

Onsdag 13. mars 2019 etter informasjonsmøtet ca. kl. 19.00 
Sted: Måltidets hus, Richard Johnsensgate 4 

 

Møtet avholdes i henhold til gjeldende vedtekter. Hver Velforening har en stemme, men kan stille på 

møtet med inntil 3 representanter. Enkeltmedlemmer har møte og uttalerett, men ikke stemmerett. 

Bare medlemmer som har betalt kontingent innen desember i året før årsmøtet avholdes, har 

stemmerett.  

Ta kontakt med Morten Sola, msola@getmain.no tlf. 95801746 ved uklarheter ang. 

betaling/kontingent. 

Årsberetning, valgkomiteens innstilling og revidert regnskap følger vedlagt. 

Saker til behandling:  
1. Valg av møteleder og referent 
2. Godkjenning av innkallelse og sakliste 
3. Styrets beretning 
4. Årsregnskap med revisors beretning 
5. Fastsettelse av kontingent – forslag: 150 kr 
6. Evt. andre innmeldte saker 
    - Fremtidig foreningsstruktur 
7. Valg av styreleder 
8. Valg av styremedlemmer 
9. Valg av revisor 
10. Valg av valgkomite, 3 personer 

 
 
 
Vel møtt! 
Hilsen styret SHF, Stavanger 21.2.2019 
 
 


