
  

 

 MINNEORD 
 OLE PETTER SKURTVEIT 

 
Det var så uverkeleg, ufatteleg trist og meiningslaust å få meldinga om at Ole Petter Skurtveit 
var død, nær 42 år gammal. 
Me kan ikkje skjøna at den staute, livsglade mannen i sin beste alder har gått bort. Me nekta 
beint fram å tru det var sant då me fekk meldinga om at hjarta brått hadde stansa på 
fotballkampen i Bergen. 
 
Litt etter litt går det opp for oss,  
Ole Petter er ikkje lenger her mellom oss. Ole Petter vart  
medlem i Meland Senterparti for eit par år sidan.  
Med sitt friske vesen og sine muntre kommentar fann han  
fort sin plass på partimøta. Han var utruleg pliktoppfyllande,  
og tok han på seg ei oppgåve, kunne me vera sikre på at det  
vart gjennomført på ein solid måte. Han gjekk energisk inn  
i valkampen sist haust.  Her vart han ein av dei store  
humørspreiarane, og han gjorde sitt til at glød og iver i  
partiarbeidet vart spreidd til alle på laget..  
Han hadde ein sterk rettferdssans, og han kvidde seg ikkje for å seia frå om det han meinte var 
urettvis framferd. På sin direkte måte sa han klårt i frå om korleis han såg på saker som kom 
opp. 
Det var difor naturleg at Ole Petter var ein av dei som i fjor kåra til året’s namn i  Meland 
Senterparti. Han fekk tillit frå partiet ved å verta vald som utsending til årsmøtet i Hordaland 
Senterparti. Eit oppdrag som han gjennomførte på ein solid måte, med grundig referat tilbake 
til medlemsmøtet. 
Han sat no som første vararepresentant til SP si gruppe på seks i Meland kommunestyre. 
Dette gjorde at fekk møta på fleire kommunestyremøte. Her møtte han vel førebudd, og han 
krov klåre svar dersom det var noko han var usikker på, og han bar fram dei synspunkta han 
hadde på ein tydeleg måte.  
Han hadde og fleire verv i utval og komitear i det kommunale systemet. 
Ole Petter var heilt klårt ein person Meland Senterparti ville koma til å satsa på vidare. Me 
føler derfor eit stort tap og gapande tomrom når plassen til Ole Petter no står tom. Me vil 
sakna det glade smilet hans og dei lune, muntre replikkane han kunne koma med. 
Ja, saknet etter Ole Petter vert ufatteleg stort. Likevel er det ordet takk som bryt fram gjennom 
sorga. Takk Ole Petter for det du gjorde for Meland Senterparti og for det som du har gitt oss 
som medmenneske og god kamerat. Det pågangsmotet og den iveren som du synte, vil vera 
inspirasjon for oss i det politiske arbeidet  vidare. 
Me veit at Ole Petter sette stor pris på familien sin. Tankane våre går derfor og til Jorunn, 
Amalie, Anne Marie og andre i den nære familien hans. 
Me veit at de vil føla saknet særleg sterkt i dagane som kjem. De skal vita at me føler med 
dykk og at de vil vera i tankane våre i tida framover. 
 

TAKK OLE PETTER for alt du gav oss. 
 
 
 
 
 
styret og kommunestyregruppa i Meland senterparti. 


