
Storøen velforening. 
 

Årsberetning fra styret for perioden 11.06.2005 – 20.05.2006 
 
 
Styret har i perioden hatt følgende sammensetning: 
 
Paul Joynt    formann  
Terje Marka  viseformann 
Lillian Lauritzen kasserer  
Marie Finne  sekretær (vikar) 
Terje Larsen  styremedlem 1  
Ellen Rønning  styremedlem 2  
 
Thor Friestad  tillitsmann rode 1  
Jorge Jensen  tillitsmann rode 2 
Jarle Nordby  tillitsmann rode 3 
Tore Øverås  tillitsmann rode 4 
 
Revisor  
Otto Pedersen. 
 
Valg komité 
Geir Lauritzen. 
 
Det er avholdt 6 styremøter i perioden. I oktober ønsket Paul Joynt seg permittert fra sitt 
styreverv og fra da av har Terje Marka innehatt formannsvervet og Terje Larsen fungert som 
viseformann.  
 
Veinavn i hyttefeltet 
Følgende navn er nå vedtatt i kommunestyret og på plass i hyttefeltet: 
 
J.C. Bloms vei fra parkeringsplass 1 
Dronning Tyras vei fra parkeringsplass 2 
Husmann Helgesens vei fra parkeringsplass 3 
Det ble fra styrets side gjort et forsøk på å få til flere veinavn i hyttefeltet, men dette ble 
avslått i kommunen. 
Styret har utarbeidet kart over hytteområdet som viser ny nummerering og hvor skillet går ved 
inndeling av ovennevnte veinavn.  
 
Rettssaken 
Rettssaken er avsluttet og Velforeningen ble idømt saksomkostninger  
inkl. rettsgebyrer på kr 85090,-. Totalt har rettssaken nå koset oss 148 059,20; 
 kr   18564,- for forberedelse og skjønnforhandlinger – fra 2003 
 kr 34259,20 for advokatbistand – fra 2004 
 kr 85090,- for saksomkostninger - 2005 
         og (kr 10146,- tileggsgebyr for feil i utregning av omkostninger fra retten – 2006) 
 
 
 



Bommen/låssystemet 
Bommen på broen har hatt en lang innkjøringsperiode med mange problemer som er blitt løst 
etter hvert. Den er nå slik den skal være i henhold til inngått kontrakt. Bommen er nedbetalt i 
løpet av 2007. De øvrige bommene inn til p-plassene har fungert bra bortsett fra at en del av 
hyttefolket ikke synes det er så farlig at den ikke låses til tross for at det er et vedtak som heter 
at de skal være stengt til en hver tid. 
   
Gårdsveien. 
Gårdsveien er blitt opprustet og grunneier mente det var rett og rimelig at velforeningen 
skulle bidra med et forholdsvis stort beløp, noe styret ikke var enige i. Styret mente at 
grunnen til opprustningen av gårdsveien var et resultat av dårlig eller manglende vedlikehold 
over tid, og ønsket ikke å delta økonomisk i dette. Dette ble etter hvert akseptert av grunneier. 
 
Dugnader 
Det er avholdt 2 dugnader med god oppslutning og med mye godt arbeid gjort. I rode 2og 3 
ble det også utført en ekstra dugnad sent på høsten for å renske grøfter etter løvfall slik at 
veiene ikke skulle renne bort ved en eventuell rask snøsmelting til våren. Det vil ikke bli sendt 
ut noe krav til de som ikke møtte opp til dugnad i fjord da styret ikke fikk sendt ut innkalling i 
rett tid.  
 
Fellesplassen 
Fellesplassen Nøysomhet har det siste året vært til glede og nytte for mange i form av bading 
soling, ballspill og trampoline, det ble også satt ut en badebrygge ut for fellesplassen som ble 
flittig brukt. 
STØV arrangerte også i år pub aften St. Hans aften med god oppslutning.   
 
Generelt 
Det ble i løpet av sensommer/høst fra Hole kommune sin side gjort en kartlegging av utslipp 
fra hyttene på Storøya. Resultatet av dette er ikke kommet. Styret vil gi en redegjørelse om 
dette så fort kommunen lar høre fra seg. 
 
Styret har undersøkt og innhentet priser vedr. bredbånd på øya. Ring nett i Hønefoss har gitt 
inn et tilbud som styret synes var så høyt at det ikke var aktuelt å gå videre med. Det er også 
tatt kontakt med Ventelo og Telenor uten at man har kommet videre med saken, men det er 
ikke skrinlagt. 
 
Det er ut over vinteren blitt nedlagt et ikke uvesentlig arbeid med å opprette en Web-side for 
Storøya velforening, noe som bør være et flott medie for de fleste med tanke på historikk, 
informasjon og regler. Web sidene ventes å være oppe å gå i aller nærmeste fremtid. 
 
Styret innehar nå 65 mail adresser til hytteeierne, dette gjør det både enklere og billigere å 
sende ut informasjon og dokumenter. 
 
Golfklubben har fremmet et krav på anslagsvis kr.10.000,- for lys på Kvisla p-plass. Dette 
viser seg å stamme fra opparbeidelse av ny p-plass i 1998 hvor golfklubben skulle bekoste 
belysning og oppsetting av denne, men at rode 4 skulle betale driftskostnadene. Dette er ikke 
fulgt opp og golfklubben ønsker nå å få dette i avtalte former. Styret og rodemann er i dialog 
med glfklubben. 


