
              

 

     

 

 

                                              Desember 2017 

 

 

Kjære hyttenaboer!          

 

Da nærmer jula seg med stormskritt og det er tid for årets julebrev. 

 

Styret har avholdt 3 møter i løpet av høsten og det har vært diskutert både stort og smått.  

Her følger kort informasjon om noe av dette. 

 

Kontingentinnbetaling. 

I år har vi dessverre ikke vært like flinke som i fjor da alle innen utgangen av oktober hadde innbetalt 

velkontigenten. I år er det 10 hytteeiere som henger etter. Ingen nevnt, ingen glemt. Fint om dette 

følges opp. 

 

Hensatte biler. 

Styret har ved flere anledninger fått henvendelser om at det står en del biler uten 

registreringsskilt i hyttefeltet og at dette har pågått over lang tid. Dette er selvfølgelig svært 

beklagelig og etter at det også har blitt utført hærverk på noen av bilene er vi av den oppfatning 

at det er av enda viktigere betydning å få fjernet bilene. Styret har dessverre ingen myndighet til 

å «ta saken i egne hender», vi må forholde oss til Vegtrafikkloven §37, utdrag her: 

§ 37. Fjerning og forvaring av kjøretøy m.m. 

Politiet kan kreve fjernet, eller om nødvendig fjerne eller ta i forvaring kjøretøy 

a. som er plassert i strid med bestemmelse i eller i medhold av denne lov, eller 

b. som er plassert slik at det ellers er til hinder for trafikken eller for snøbrøyting 

eller annet arbeid på veg, eller 

c. som er plassert på privat eller offentlig eiendom til skade eller ulempe for eier 

eller bruker eller mot dennes forbud. 

Står kjøretøyet på et område som ikke er åpent for alminnelig trafikk, gjelder dette bare dersom 

eier eller bruker av grunnen krever at kjøretøyet blir fjernet. 

2 hensatte biler er blitt fjernet i løpet av høsten. En av bileier – styret takker, og en av grunneier. 

 

Opparbeidelse av biloppstillingsplasser. 

Styret gjentar sin oppfordring fra høstens infobrev og 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! 



              

 

     

 

 

Parkering i hyttefeltet. 

Styret får noe kritikk for at vi maser om dette tema men mener at vedtak fattet i Nedre 

Buskerud jordskifterett, sak 0600-2011-0024; er det vi må forholde oss til. Enkelt utdrag her: 

1. Hver enkelt av de opprettede eiendommene, gnr. 198, bnr. 73-108, har rett til parkering på 

de eksisterende opparbeidede felles parkeringsplassene som ligger langs de tre 

innfartsveiene til feltet, på gnr. 198 bnr. 1. 

2. Hver enkelt av de opprettede eiendommene, gnr. 198, bnr. 73-108, har rett til gangvei og 

rett til leilighetskjøring med bil fram til eiendommene. Leilighetskjøring vil si at man 

senest samme dag bringer bilen tilbake til felles parkeringsplass etter nødvendig frakt av 

varer eller personer. 

 

Les hele dokumentet her:  

http://www.storvel.no/wp-content/uploads/2017/09/Tinglysing-06.02.2012-grensegang-etter-

jordskifteloven.pdf 

 

Elbillading 

Flere vil ha elbiler fremover. Det vil være behov for ladepunkter. Det kan være mulig å etablere 

hurtigladere på parkeringsplassene. Styret følging opp saken, med tanke på å legge frem temaet 

eller eventuelt å fremlegge et konkret forslag til årsmøtet 2018. 

 

 

Tilbakebetaling av penger for VA-anlegget. 

Tilbakebetaling er nå gjennomført. Fremtidig tilbakebetaling av midler vil bli til de som til enhver 

tid er A-medlemmer ved utbetalingsdato. Medlemmer som går over fra B- til A-kontrakt senere, 

får tilbakebetalt sitt overskytende beløp ved neste utbetaling.  

 

 

Kvistdeponi. 

Vi må be om at Velforeningens medlemmer kun legger organisk nedbrytbart materiale i 

kvistdeponiet. Det har i høst blitt rapportert om funn av impregnerte materialer i deponiet og 

grunneier har også funnet store menger med stein og jord (?), samt store stubber. Slike hendelser 

kan medføre at vi mister muligheten til å kvitte oss med kvist og kvast på en enkel måte. Grunneier 

minner også om at det ifm felling av trær ofte er mye store og kraftige greiner. Dersom dette 

skal kastes på kvistdeponiet bør bortkjøring bestilles hos han slik at dette kan plasseres på en 

måte som gjør brenning gjennomførbart. 

 

 

 

 

 

http://www.storvel.no/wp-content/uploads/2017/09/Tinglysing-06.02.2012-grensegang-etter-jordskifteloven.pdf
http://www.storvel.no/wp-content/uploads/2017/09/Tinglysing-06.02.2012-grensegang-etter-jordskifteloven.pdf


              

 

     

 

 

Kildesortering. 

Pr. i dag har alle Velforeningens medlemmer en ordning for henting av returavfall + papp/papir som 

koster 1 250 pr. hytte pr. år. Styret har undersøkt muligheten for å utvide tjenestene fra HRA, 

men dessverre vil dette medføre en betydelig økning av årlig avgift. Vi oppfordrer derfor hver 

enkelt hytteeier til å finne alternative løsninger for håndtering av glass, plast og matavfall og 

minner om returstasjoner for glass og metall + klær og sko på bla. Sundvolden og Vik. Svingerud 

gjenvinningsstasjon kjenner vi alle sammen til, men for evt. nykommere kan dere lese mer her: 

http://www.hra.no/index.php/gjenvinningsstasjoner/svingerud-i-hole 

Bli ikke forbauset om dere treffer på en hyttenabo på Svingerud! 

 

Dugnad - også på høsten. 

Rodeledere har også i år gjennomført høstdugnader.  

Tilbakemelding fra Rode 2 og 3 viser til godt oppmøte, mye bra dugnadsarbeid og koselig sosial avslutning 

med mye god mat og drikke.  

 

 

Ny E16 og jernbane. 

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 – Hole kommune inviterte interessenter til åpen kontordag 

den 15.november. Styret vurderer på det nåværende tidspunkt at det først og fremst er mest 

mulig nøyaktige støymålinger og eventuell oppfølging av disse som vil være av interesse for 

velforeningen samlet. Ut fra dette prioriterte ikke styret å delta. 

 

 

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 

 

 

 

http://www.hra.no/index.php/gjenvinningsstasjoner/svingerud-i-hole


              

 

     

 

 

Varsel om tilsyn fra Hole kommune. 

Styret har fått kopi av varselbrev sendt alle hytteeiere som ikke er påkoblet offentlig vann- og 

avløpsanlegg. De dette gjelder har fått frist for å gi kommunen en tilbakemelding på situasjonen på deres 

eiendom og vil deretter få brev om når tilsynet vil finne sted. 

 

 

Web-kamera 

Og hvis du er spent på om det er snø – sjekk golfklubbens web-kamera! Klikk inn på 

http://no.webcams.travel/webcam/1411122578-V%C3%A6ret-Tyrifjord-Golfbane%3A-Tyrifjord-Golf-

Course-Gjesval?utm_source=yr.no&utm_medium=web&utm_campaign=regular 

 

 

Adresseendringer 

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

Petter Gravdahl, hpgrav@gmail.com 

 

Facebook og webside 

Kikk innom Facebook https://www.facebook.com/storvel.no/ eller websiden vår 

http://www.storvel.no lurer på noe, kanskje finner du svaret der. Eller ta kontakt med en i Styret, 

kontaktinfo finner du på samme sted. 

Webredaktør er grethe.spongsveen@gmail.com  

Innspill og tips til saker som flere medlemmer bør få med seg mottas med takk. 

 

Og som alltid, er det noe du vil at styret skal ta fatt i så ta kontakt!  

 

Vi takker for året som er gått og ser frem til en ny og flott hyttesesong!  

Med dette ønsker vi alle medlemmene en riktig god jul og et særdeles godt nytt år! 

 

 

 

          Med vennlig hilsen 

     Styret i Storøen Velforening 

 

Trygve Angvik   Lene Nordby  Hans Petter Gravdahl 

 

         Ellen Sandli   Grethe Spongsveen     Terje Marka 
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