
 

Storøen Velforening 
 

  Årsberetning for 2012/13 
 

Styret har i perioden hatt følgende sammensetning: 
 
Helge Wettre   leder 
Steinar Schou   nestleder 
Ellen Skrolsvik Sandli  kasserer 
Finn-Arne Øvern  sekretær  
Unni Boberg   styremedlem 1 
Arvid Evenrud             styremedlem 2 
 
Kristian Hartvig Knutsen rodeleder rode 1 
Pål Bertsen   rodeleder rode 2 
Jarle Nordby   rodeleder rode 3 
Jan-Erik Korgerud  rodeleder rode 4 
 
Kristin Eknes  Revisor 
 
Valgkomité: 
Trygve Angvik 
Elisabeth Reinertsen 
----------------------------- 
 

Styremøte 
Det er avholdt tre styremøter i perioden.     
 

Vann og kloakk 
SVAL ble oppløst 30. juni 2012. Velforeningen har etter vedtak på forrige årsmøte overtatt 
ansvar for drifting av tre pumpestasjoner og oppfølging av 6 B-kontrakter. Pr. dato ligger det et 
overskudd etter SVAL på ca. kr. 300 000,-. Styret vil ta hånd om et par reklamasjonssaker 
overfor Tronrud Anlegg på det vi har ansvar for i vann- og kloakkanlegget. Morten 
Spongsveen har deltatt på de fleste styremøter for å sikre en trygg overføring fra SVAL til 
Velforeningen.   
 

Reguleringssaken 
Denne saken tok meningsløst lang tid. Årsak: Innsigelser fra Fylkesmannen.  
Tilslutt ble det enighet – med BYA 115m² for hytta, snitt mønehøyde fem meter og 
avsetning til biloppstillingsplass på 18m². 
 
 

Oppmåling av tomtene 
Jordskifteretten gjennomførte en effektiv og ryddig oppmålingsprosess. Sluttresultatet 
er tinglyste tomtegrenser for alle. De offisielt oppmålte tomtene medførte også at Hole 
kommune i april begynte å behandle byggesøknader fra en rekke utålmodige 
hytteeiere. Kostnader forbundet med oppmålingen ble fordelt på de berørte. 
Velforeningen tok hånd om kostnader til erstatning av eksisterende oppmålte 
grensemerker som ble "tatt av" vann- og kloakkgraving.  
 
Bruksnummer 
De festere som meldte interesse for det har i løpet av vinteren fått eget bruksnummer. 
Eirik Nørgaard tok initiativ dette og har som grunneier stått for gjennomføringen.  



 

 
Ny tomt  
Tomt 0 D ble innarbeidet i den nye reguleringsplanen. Den ligger nå ute for salg.  

 
Kjøp av tomter 
Det er ikke solgt flere tomter det siste året. Det er 13 av våre medlemmer som er selveiere.     

 
Dugnader 
Det er avholdt to dugnader. 

 
Ny webside – www.storvel.no 
Styret følger opp nødvendig informasjon til medlemmene på de nye websidene 
(www.storvel.no). Unni Boberg er redaktør for sidene og kan kontaktes på 
red.storvel@gmail.com. Revidert telefon- og adresseliste og oversikt over styrets 
sammensetning sendes ut sammen med referat fra årsmøtet, som før.  
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