
Storøen Velforening 

Årsberetning for 2015 

Styret har i perioden hatt følgende sammensetning: 
 
Lars Kristiansen               leder 
Steinar Schou  nestleder 
Ellen Skrolsvik Sandli kasserer 
Hans Petter Gravdahl sekretær 
Terje Marka                     styremedlem 1  ( fungert som leder første halvår 2016) 
Arvid Evenrud  styremedlem 2 
Roy Hansen  rodeleder rode 1 
Tom Lauritzen  rodeleder rode 2 
Ole Ingvald Storeide rodeleder rode 3 
Jan Frode Snellingen rodeleder rode 4 
Roar Viken  Revisor 
 
Valgkomite 
Helge Wettre 
Unni Boberg 
 
Styremøter 
Det er avholdt åtte styremøter. Flere infoskriv er lagt ut på hjemmesiden www.storvel.no. I perioden 
ble valgt leder og nestleder syke. Terje Marka ble av styret innsatt som midlertidig leder frem til 
neste årsmøte. 
 
50-årsjubileum 
Det ble i strålende sommervær avholdt en meget vellykket 50-årsjubileumsfest for Storøen 
velforening lørdag 22. august 2015, med aktiviteter av mange slag, flaggheising på fellesplassen 
Nøysomheten, underholdende kåseri av Kjeld Nørgaard om hyttefeltets tilblivelse, god mat og drikke. 
For øvrig henvises til fyldig reportasje under arkiv 2015 på www.storvel.no. 
 
Tomtefeste 
Endringer i Tomtefesteloven vil gi konsekvenser for de hytteeierne som fortsatt fester tomt på 
Storøya. Dette er et meget komplisert juridisk fagfelt med sterkt sprikende interesser. Styret i 
velforeningen har oppnevnt en gruppe bestående av Lars Kristiansen (sykepermittert), Roar Viken og 
Morten Spongsveen.  
 
Gruppens mandat går på å se på lovendringene og hva disse kan bety for tomtefesterne på Storøya, 
innhente informasjon fra ulike interesseorganisasjoner (Hytteforbundet, Tomtefesteforbundet) og 
grunneier, og holde velforeningens styre løpende informert om forhold som påvirker festerne. 
Gruppen skal ikke foreta noen form for forhandlinger. 
 
Gruppen har orientert styret om at det kan være et stort sprik mellom takster fra grunneier og andre 
takstmenn. Grunneier har kontaktet Morten og Roar, og formidlet at han vil komme med endringer i 
festeavgiften, men at han venter på informasjon fra sin advokat og noen rettsavgjørelser. Så er ikke 
skjedd i skrivende stund. Gruppen holder styret oppdatert over utvikling i saken. 
 
Innføring av eiendomsskatt 
Hole kommune innfører eiendomsskatt også for fritidseiendommer fra 2016, og har besluttet at 
hyttene skal takseres. Styret har vært i kommunikasjon med kommunen og følger utviklingen. 

http://www.storvel.no/
http://www.storvel.no/


Taksering skal være ferdig innen første halvår og man må betale eiendomsskatt for hele året. Hole 
kommune holder i den videre prosessen, utfallet er ikke avklart.  
 
Velkontingent 
Styret og revisor har arbeidet mye med innkreving av utestående velkontingenter. Det meste er nå 
på plass. Senere innkreving vil skje etter retningslinjer med utgangspunkt i vedtektene, jf. forslag fra 
styret angående vedtektsendringer i §2, annet ledd. Det foregår forøvrig en inkassosak mot en 
hytteeier som ikke har betalt sin velkontingent på seks år. Saken er ikke avgjort.     
 
Ny hytteeier 0D 
Velkommen til ny hytteeier på tomt 0D. Vedkommende er tilknyttet SVAL gjennom B- kontrakt og vil 
få tilsendt en faktura på restinnskuddet. Likeledes vil vedkommende få krav om å betale andel av 
infrastruktur i rode 2/3  (søppelhus, bom etc ). 
 
Parkeringsplasser 
Det har vært forespørsel fra en del hytteeiere (med kun én parkeringsplass) om mulighet for en plass 
nr. 2 på Blomsplassen. Etter avtale med grunneier er det avgitt grunn nederst på høyre side for disse, 
samt for to parkeringsplasser for ny hytteeier. Kostnader dekkes av de enkelte. Det skal lages veiskilt 
til hyttefeltet. Dette utføres av rodelederne i rode 2 og 3. 
 
Hageavfall 
Grunneier har på ny gitt tillatelse til å legge brennbart hageavfall i Gulldalen (veien ned mellom hull 2 
og utslag hull 3 på golfbanen), dvs. kvist, løv og liknende. Plankestumper, grønt gress etc. skal ikke 
tømmes der. Avfall skal tømmes lengst mulig inn i kløften i fjellet. 
 
Golfklubben 
Noen har begått hærverk på golfbanen i sommer. Dette er ikke akseptabelt. 
Golfklubben ønsker å etablere en leke- og treningsbane på motsatt side av klubbhuset. Nabovarsel er 
mottatt og returnert uten merknader. 
 
Parkering i hyttefeltet 
Det syndes stadig mot parkering ved hyttene i stedet for på de tre anlagte parkeringsplassene. Dette 
gjelder både bygslere og selveiere. Mange er sinte og klager til styret på at lovlige vedtak angående 
dette ikke overholdes. Styret forventer at alle som er medlem av Storøen velforening (inkl. deres 
familie og besøkende) forholder seg til de vedtak som gjøres ved flertallsavstemming på årsmøtene, 
som iflg. vedtektene er foreningens øverste myndighet.  
 
Hva skal styret gjøre med de som ikke greier å avfinne seg med de vedtak som gjøres, og som «tar 
seg til rette» og ikke viser noen respekt for andre? Nyttekjøring er selvfølgelig tillatt, men er det 
nødvendig å ha bilen i hagen rett i øyesyn til naboen, når flotte parkeringsplasser ligger noen 
minutter unna? Det har til og med vært biler som har parkert i/nær veien slik at gående og andre 
biler har problem med å komme frem. I påsken sto det inntil fire biler parkert ved enkelte hytter 
fordi vedkommende «hadde besøk». Dette er ikke akseptabelt. 
 
Parkeringsplassene bør heller ikke være opplagsplass for uregistrerte biler. Likeledes har en bil stått 
fast hensatt ved en hytte i svært lang tid til irritasjon. Vedkommende er tilskrevet uten noen form for 
reaksjon.           
 
Helligdagsfreden 
Styret vil til sist oppfordre til å respektere helligdagsfreden. Det er kommet en del klager på dette i 
løpet av året. 
   


