
 
 

Info fra styret, august 2016 
 

Til alle medlemmer av velforeningen!  

Etter årsmøtet 18. juni består styret av Trygve Angvik (leder), Lene Nordby (nestleder), Ellen Sandli 

(kasserer), Hans Petter Gravdahl (sekretær), Terje Marka (styremedlem 1) og Grethe Spongsveen 

(styremedlem 2). Tillitsvalgte for rodene er Roy Hansen (rode 1), Tom Lauritzen (rode 2), Ole Ingvald 

Storeide (rode 3) og Arvid Evenrud (rode 4).  

Det nye styret har hatt sitt første møte. I dette skrivet informerer vi litt om aktuelle saker.  

Olsokfeiring og loppemarked! 
Etter innspill fra hyttenaboer ble det gjennomført en felles feiring av Olsok fredag 29. juli.Været var 

absolutt ikke på vår side men heldigvis var teltet satt opp. Dette ga en god ramme rundt en kveld 

som ble særdeles hyggelig! Mange fant veien ned på fellesplassen i løpet av kvelden. Dette 

resulterte i en kveld med grilling, gode naboer, god drikke og fin musikk!  

Dagen etter, lørdag 30. juli kl. 14 var det rigget til marked på Fellesplassen. Det møtte 8 selgere som 
hadde samlet smått og stort som de gjerne skulle bli av med, og det var egen stand for lokal kunst. 
Beklageligvis var det alt for få hytteeiere som møtte, og salget gikk tregt. Men vi som var tilstede 
hadde to hyggelige timer med gode nabosamtaler over kaffe og sveler, servert gratis av Terje Marka. 
Mandag kom Stjerneklubben fra Hønefoss med stor varebil og tok med seg ALT som ikke var solgt. 
 
Velkontingent  
En god del medlemmer har så langt ikke innbetalt velkontingent for 2016. Det viser seg at ingen er 
ufeilbarlige, heller ikke enkelte styremedlemmer.  Første betalingspåminnelse ble sendt ut i midten 
av august. Styret ber alle om å sjekke en ekstra gang om de har betalt, og oppfordrer alle til å betale 
så snart som mulig.  
 
Rydding og godt søplevett 
Styret har mottatt en henvendelse om at det ligger mye rusk og rask langs strendene i hyttefeltet. 
Som de fleste andre synes vi det bør være minst mulig søppel og skrot i de fine omgivelsene våre. Vi 
oppfordrer den enkelte til å ta ansvar i hverdagen, og ta med seg det man selv har eller har hatt 
eierskap til, og kanskje til og med noe annet også? Et minst like viktig tiltak er dugnadene, som både 
vår og høst gjerne brukes til å rydde og utføre andre aktuelle oppgaver. Alle rodene gjennomfører 
dugnad høsten 2016, og den enkelte rodeleder velger tid og tema for dugnaden. Alle rodene bør da 
vurdere om felles rydding langs strendene er noe som skal prioriteres. 
 
Langs strendene ligger det også en del eldre båter, som øyensynlig ikke er i bruk.  Hvis noen ønsker å 
få fjernet båten sin, kan de ta opp dette med rodeleder, som vil bistå med dette.  
 
Vi oppfordrer også alle om ikke å fylle opp gjesteparkeringsplasser med tilhengere og annet. Om 
vinteren bør p-plassen i størst mulig grad stå tom, for at den skal bli brøytet gjennom vinteren.  
 
Til slutt i dette lett pekefingerpregede avsnittet ber vi om at det også utvises generelt godt 
søplevett, blant annet i søpleskurene. Vi har ingen "Ti søplevett-regler" i velforeningen, og har heller 
ikke noe ønske om å etablere det. Hvis alle tar litt hensyn, velger riktig dunk, pakker inn søplet sitt, 
og generelt oppfører seg slik som man forhåpentligvis gjør hjemme, sørger vi for at også denne 
viktige funksjonen funker. 
 



 
 

Innløsning av festetomt? 
Flere medlemmer har den siste tiden innløst festetomt, eller bedt grunneier om å få pristilbud for 
dette. Noen interesserte har sammen vært i møte med grunneier, for å få et tilbud basert på at flere 
innløser tomten sin samtidig. Grunneier har tidligere sagt at et slikt avslag må være basert på et 
større antall tomter. Grunneier har nå oversendt til styret en "trappetrinnsmodell" som innebærer 
større rabatt, jo flere som ønsker å kjøpe. Styret sendte tidligere denne uken ut tilbudet i et eget 
infoskriv til alle medlemmene, med svarfrist innen utgangen av 22. august. 
 
Ta kontakt! 
Vi har planlagt tre styremøtet til i høst: 18. september, 30. oktober og 27. november. Har du noe du 
vil vi skal ta opp på et styremøte, si fra til et styremedlem eller rodeleder!  Og er det noe du for øvrig 
lurer på eller vil diskutere, ikke nøl med å ta kontakt. Du kan også se om du finner informasjon på 
hjemmesiden vår – storvel.no, eller på Facebooksiden til velforeningen.  
 
Har man hytte på Storøya, har man alle forutsetninger for å ha det skikkelig bra. Vi i styret håper alle 

får en herlig høst! 

 

20. august 2016 

Trygve (leder) 


