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Til alle medlemmer av velforeningen 
 
Styret har så langt hatt to møter høsten 2017. I dette infobrevet tar vi opp noen saker vi har 
behandlet. 

Biloppstillingsplasser 
I den siste tiden har flere opparbeidet biloppstillingsplass på tomten sin. Styret vil at alle skal være 
oppmerksom på noen forhold ved biloppstillingsplasser, både av hensyn til naboer og til hyttefeltet 
som helhet. I reguleringsplanen er det avsatt 18 m2, av en BYA på totalt 133 m2, til 
biloppstillingsplass. Større plasser bør ikke forekomme.  
 
Utformingen og plasseringen av plassen er også viktig, både for de nærmeste naboene, 
forbipasserende, og i tillegg for alle som betrakter hyttefeltet på avstand, for eksempel fra fjorden. 
En rekke biloppstillingsplasser fordelt utover i feltet vil være et innslag i helhetsinntrykket av 
Storøya som mange vil kunne legge merke til. Vis hensyn! 
 
Videre gjør vi også oppmerksom på at det kun er tillatt med leilighetskjøring i hyttefeltet. 
Leilighetskjøring vil ifølge vedtak i jordskifteretten si at man senest samme dag bringer bilen tilbake 
til felles parkeringsplass etter nødvendig frakt av varer eller personer. Det er altså ikke tillatt å ha 
bilen parkert på tomta – heller ikke på biloppstillingsplassen – over natta. Det har på ulike årsmøter 
vært enighet om at det skal være minst mulig kjøring og parkering i hyttefeltet, og at det «er lov å 
bruke huet». Vi håper alle følger opp dette, for å sikre et mest mulig trivelig og levende bomiljø.  

Har du lyst på penger tilbake? 
Ikke på skatten, men fra tidligere SVAL-midler? Da må du være hytteeier på utbetalingstidspunktet. 
Ok, litt mer utdypning:  
 
Det har vært en pågående diskusjon om hvem som skal motta midler som tilbakebetales til alle på 
A-kontrakt når noen på B-kontrakt innløser denne: følger utbetalingen hytta – uavhengig av hvem 
som eier hytta – eller følger den vedkommende som var hytteeier på innbetalingstidspunktet? 
Revisor Roar Viken har innhentet uttalelse fra advokat Wiggo Wollbråten, som også utarbeidet 
avtaleverket for SVAL i sin tid.  
 
Wollbråten anser ikke den tidligere innbetalingen til SVAL om et privat lån, men som et innskudd og 
tilknytningskostnad. Wollbråten mener derfor at det er den som til enhver tid er hytteeier, som 
innehar de forpliktelser og rettigheter som følger eiendommen. Det går en naturlig grensedragning 
ved eiendomsskifte. Revisor slutter seg til advokatens vurdering. Det gjør også styret.  
 
Tilbakebetaling av midler skjer derfor til de som til en hver tid er A-medlemmer ved 
utbetalingsdato. Medlemmer som går over fra B- til A-kontrakt senere, får tilbakebetalt sitt 
overskytende beløp ved neste utbetaling. Dette vil tidligst skje i 2018. Ta kontakt med styret 
dersom du vil lese hele Wollbråtens vurdering. 
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Annen informasjon 
Hjemmesiden vår, www.storvel.no og facebooksiden oppdateres stadig. Ta kontakt med 
hjemmesidens redaktør Grethe Spongsveen, grethe.spongsveen@gmail.com, dersom du har 
kommentarer eller spørsmål. 
 
Eierskifte: det er jo ingen gode grunner til å gi fra seg en hytte på verdens vakreste øy. Av og til 
skjer det likevel eierskifte. Styret får ikke systematisk informasjon om dette, men er avhengig av å 
bli fortalt om endringer. Vi ber om at selgere gir styret navn på og kontaktinformasjon til ny eier, 
samt tidspunkt for overdragelse.  
 
Også mer generelt må adresseregisteret være oppdatert. Si fra til styrets sekretær Hans Petter 
Gravdahl, hpgrav@gmail.com, dersom noen opplysninger er utdaterte eller feil.  
 
Og ellers? Ta kontakt med styret dersom du ønsker å ta opp noe. Styret ønsker alle en fin høst! 
 
 
16. oktober 2017 / Trygve (leder) 
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