
 

 

 

Mars 2017 
Kjære hyttenaboer!          

 

Da har vi kommet til årets første vårmåned og sommeren nærmer seg med stormskritt. Styret 

ønsker i denne forbindelse å sende dere et infobrev som viser noe av det vi har jobbet med og 

hva vi har bestemt. Det er avholdt ytterligere tre møter siden årsskiftet.  

 

Festeavgift.  

Åtte medlemmer har fått varsel om forhøyet festeavgift. Styret har fulgt opp dette med 

bistand fra Roar og Morten. Brev er sendt Eirik Nørgaard. Svar mottatt og møte avholdt. Det 

forventes at vi kommer til enighet med Eirik i god tid før årsmøtet.  

 

Ny E16 og jernbane.  

Det har kommet forslag om å danne en egen gruppe som kan følge opp denne og lignende 

byggesaker. Styret mener dette inntil videre ikke er mer krevende enn at denne oppgave 

ivaretas av styret.  

 

SVAL-konto / B-kontrakter.  

Vi har bestemt å avvikle SVAL-konto og betale ut innestående beløp til alle med A-kontrakter.  

Vi ber derfor alle dette gjelder å oversende kontonummer hvor pengene ønskes overført til 

storvel@hotmail.no snarest. Det er styrets intensjon å få dette avsluttet før årsmøtet.  

 

Når de som sitter på B-kontrakter velger å inngå A-kontrakt vil innbetalt beløp bli overført på 

tilsvarende måte.  

 

Når SVAL-konto avvikles vil det i fremtiden kun være ett regnskap og ett budsjett.  

 

Sperring av vei mellom rode 3 og 4.  

Spørsmål om bom på vei mellom rode 3 og 4 ble tatt opp på årsmøtet 2016. Styret har fulgt opp, 

og har bestemt at det støpes en betongblokk som lett kan flyttes med traktor. Denne vil i nær 

fremtid bli plasser slik at kjøring mellom rode 3 og 4 blir umulig.  

 

Biler, båter mm.  

Det har kommet en del henvendelser til styret vedrørende hensatte biler, båter m.m. Vi vil 

vennligst be om at alle hensatte biler både på tomter og fellesparkering fjernes. De det gjelder 

vil bli også få en henvendelse fra styret. Fjerning av båter vil bli fulgt opp av rodeledere. Annet 

skrot o.l. skal heller ikke lagres på fellesområder/parkering.  

 

Dugnad til våren. 

Rodeleder vil også i år innkalle til egne dugnader for de respektive roder.  

 

Valg 2017.  

Vi hører gjerne fra deg som ønsker å påta deg et verv i Storøen Velforening! Det nærmer seg 

Årsmøte 2017, der det blant annet avholdes valg. I den forbindelse oppfordres alle hytteeiere 

og interesserte familiemedlemmer å møte. Vervene som leder, kasserer, styremedlem 1, 

rodeleder rode 1 og rodeleder rode 3 er på valg, alle for en toårsperiode. Gjenvalg er tillatt.  
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Gi så tidlig som mulig beskjed til valgkomitéen:  

Steinar Schou (steinar.schou@gmail.com, 92 45 20 60) eller  

Jan Frode Snellingen (snellingen7@gmail.com, 97 98 13 01)  

 

 

Årsmøtet.  

Avholdes på Nøysomheten lørdag den 17.06.17 kl.12.00. Hold av dagen.  

 

 

 

Og som alltid:  

 

Adresseendringer  

Endringer i hjemmeadresse, e-postadresse eller telefonnummer meldes til foreningens sekretær 

Hans Petter Gravdahl, hpgrav@gmail.com  

 

Hjemmesider 

Redaktør: Grethe Spongsveen, grethe.spongsveen@gmail.com 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen  

Styret i Storøen Velforening 
 
 

Trygve Angvik    Lene Nordby    Hans Petter Gravdahl  

 

Ellen Skrolsvik Sandli   Grethe Spongsveen   Terje Marka 

steinar.schou@gmail.com
snellingen7@gmail.com
hpgrav@gmail.com%20
grethe.spongsveen@gmail.com

