Sandnes Hytteeierforening
Referat fra arbeidsmøte med velforeningene i SHF mandag 16.januar 2017
I tillegg til styret var følgende medlemmer til stede:
Navn

Velforening

Egil Andreassen

Usken

Rolf Norås Pettersen

Usken

Henriette H. Vatne

Usken

Stig Aasland

Øvre Li

Endre Aadnøy

Ådnøy

Svein K. Jacobsen

Ådnøy

Wenche Elvig

Vierknuten

Terje Bredal

Vierknuten

Lars Valheim

Stølsvik

Frederik Hansen

Stølsvik

Einar Knudsen

Breivik

Terje Omdahl

Kleivika

Kenneth Skogstø

Kleivika

Jofrid Haga

Ulsneset

Olaf Jensen

Uskekalven

Helena Opgård

Uskekalven

Jan Forsell

Store Vierneset

Inger Lise Faltinsen

Apalstø

Randi Østensen

Sjølvik

Tove Vatsvåg Nylund

Sjølvik

Det var innkalt til arbeidsmøte for at velforeningene kunne få gi innspill til strategiplanen for
hytte og friluftsliv i Sandnes kommune. Møtet ble avholdt i Måltidets Hus og startet kl. 1800
med kaffe, rundstykker og kake.
Foreningen har tidligere gitt innspill på deler av strategiplanen som ble sendt Sandnes
Kommune i november. Møte i dag gjaldt primært innspill til de forslagene fra kommunen
som gikk på LNF områder kontra hytteområder. Fristen for kommentarer og forslag fra SHF
er 1. februar 2017.

Jarle Padøy ønsket velkommen og dro gjennom en kort presentasjon av foreningen og hva vi
jobbet med. Det kom tydelig fram at deltagerne var fornøyd og enige i det innspillet SHF
hadde sendt Sandnes kommune i november.
I tillegg kom det frem tre områder vi ikke hadde dekket. Det gjaldt kravet om tinglyste
parkeringsplasser på egen eiendom, bryggebredde på 2 meter som er for smalt og reglene
om gesimshøyde i forbindelse med loft eller hems. Dette tas med i dokumentet som sendes
før 1. februar.
Deretter ble kartene for hvert område vist og kommentert og det ble gitt forslag fra alle
foreningene. SHF sender et samlet innspill til strategidokumentet og kommuneplanen innen
1. februar og vedlegger da alle velforeningene sine innspill. SHF vil legge ut kopi av notatet
som blir sendt til kommunen på foreningens hjemmeside, www.sandneshytteeierforening.no og informere alle velforeningene når dette blir lagt ut.
Tilbakemeldingen til styret var at slike møter som dette var viktige og burde avholdes jevnlig
både for å bli kjent med styret og med medlemmer fra andre områder.
Einar Knudsen minte om innspill til valgkomiteen før årsmøtet i mars.
Møtet ble avsluttet kl. 20.00

Sandnes 16.01.2017
Wenche Rygh
referent

