
   

  

                 

 

 

                                                            Mars 2018 

Kjære hyttenaboer!          

 

Årets første vårmåned er her, tro det eller ei. Snøen ligger fortsatt som et tykt teppe over øya, 

men dagene blir stadig lengre og sommeren kommer sikkert i år også.  

 

Styret har avholdt 3 møter siden årsskiftet. 

 

Parkering i hyttefeltet. 

Mange er opptatt av temaet parkering i hyttefeltet, og det er svært forskjellige synspunkter 

blant medlemmene. Styret har fått kritikk fra enkelte medlemmer for at vi maser om dette tema 

og noen mener vi legger oss opp i noe vi ikke har noe med. Styret mener det er viktig at vi har et 

mest mulig avklart syn om parkering i hyttefeltet. Vi har derfor i vinter jobbet med å få avklart 

hvordan vi skal forholde oss til dette. Problemstillingen er forelagt jurist og grunneier, samt 

kontakt med kommunen og jordskifteretten. Vi tar sikte på å legge frem en sak for årsmøtet. 

 

Elbillading 

Flere vil ha elbiler fremover og vi ser et kommende behov for ladepunkter. Det må vurderes 

nærmere om det er mulig og ønskelig å etablere hurtigladere på parkeringsplassene. Styret har 

jobbet noe med å se på dette, men avventer ytterligere arbeid til saken vedrørende parkering er 

behandlet på årsmøtet.  

 

Forholdet til «nye» naboer 

Grunneier jobber med å få området ved klubbhuset til golfklubben som er regulert til hyttefelt, 

endret til boligfelt. Han ønsker også å få ytterligere områder på øya inn i kommunedelplanen som 

areal for boligformål. Styret har diskutert saken og hvilke konsekvenser dette kan få for oss, 

uten å ha landet på en konklusjon. Synspunkter fra dere på temaet imøtekommes. 

 

Velkomstmappe. 

Det er laget en velkomstmappe som styret ønsker å gi alle nye hytteeiere. Denne finner dere på 

hjemmesidene. 

 

Hakkespett. 

Noen hytteeiere har fått problemer med en hakkespett som lager stor skade på deres hytte. Roar Viken 

har på vegne av styret søkt om fellingstillatelse. Se reportasje fra Ringerikes Blad HER (NB: krever 

abonnement). 

 

Håndtering av døde dyr. 

Et dødt og ille tilredt rådyr er funnet på parkeringsplassen i vinter. Ved slikt funn skal politi 

og/eller viltnemda varsles. 

 

Kontingentinnbetaling. 

Dessverre er det fortsatt noen som ikke har betalt. Det vil nå bli sendt til inkasso iht vedtektene. 

 

 

 

 

 

https://www.ringblad.no/nyheter/hole/storoya/hakkespett-terroriserer-hytteeiere-pa-storoya/s/5-45-547817?access=granted


   

  

                 

 

 

Tilbakebetaling av penger for VA-anlegget. 

Tilbakebetaling er nå delvis gjennomført. Det er fortsatt noen som ikke har mottatt innbetaling 

da vi ikke har mottatt kontonummer som pengene skal overføres til. De det gjelder bes ta kontakt 

med Ellen. 

 

Vårdugnad. 

Rodeledere vil også i år gjennomføre vårdugnader.  

Følgende datoer blir gjeldende: 

• Rode 2 og 3 den 12. mai 

• Rode 1 og 4 den 26. mai 

 

Vi gjentar innspill fra valgkomitéen. 

«Medlemskap i Storøen Velforening er obligatorisk for alle eiere av hytter i hyttefeltet. 

Det er bare eiere av hytte på Storøen som kan være medlem. 

Medlemskapet forplikter til å ta tillitsverv. 

Tillitsverv kan innehas av hytteeiers familiemedlemmer (med skriftlig godkjenning).» 

«Kandidater som kan tenke seg fremtidige verv i Storøen Velforening kan ta kontakt med 

valgkomité. 

Styreverv i Storøen Velforening er viktig for hytteeiernes og velforeningens fremtid på Storøya!» 

 

Hilsen Steinar Schau og Jan Frode Snellingen 

 

Skrot, båtvrak mm 

Det planlegges befaring med grunneier langs hele strandsonen til våren. 

 

Årsmøtet. 

Avholdes på Nøysomheten lørdag 23. juni 2018 kl.12.00. Hold av dagen. 

 

Frist for innlevering av saker til årsmøtet er 12.mai. 

 

Påsketrampen 

Det tradisjonsrike rebusløpet på Storøya arrangeres selvfølgelig også påskeaften 2018! Følg med på 

oppslagstavlene på øya. Der vil det komme nærmere informasjon om tidspunkter og påmelding. 

 

 

 

Og som alltid: 

 

Adresseendringer 

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

Hans Petter Gravdahl, hpgrav@gmail.com. 

Hjemmesideredaktør er Grethe Spongsveen: grethe.spongsveen@gmail.com . 

 

Styret ønsker alle en god påske. 

 

21. mars 2018/ Trygve          
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