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Storøen Velforening 

 

Årsberetning 2017/18 

 

Styret har i perioden hatt følgende sammensetning: 

Trygve Angvik    leder 

Lene Nordby    nestleder 

Ellen Skrolsvik Sandli   kasserer 

Hans Petter Gravdahl    sekretær 

Terje Marka    styremedlem 1 

Grethe Spongsveen   styremedlem 2 

Roy Hansen    rodeleder rode 1 

Tom Lauritzen    rodeleder rode 2 

Ole Ingvald Storeide   rodeleder rode 3 

Arvid Evenrud    rodeleder rode 4 

Roar Viken    revisor 

Valgkomité: Steinar Schau og Jan Frode Snellingen 

 

 

Styremøter 

Det er avholdt åtte styremøter.  

 

Infobrev 

Det er sendt ut tre infobrev. 

 

Velkontigent 

Det var ved årsskiftet ti medlemmer som ikke hadde betalt velkontigent. Per dags dato er det fortsatt 
tre medlemmer. 

 

Tilbakebetaling av penger for VA-anlegget 

Det er utbetalt penger til alle med A-kontrakt og de som har innløst B-kontrakt. Dog er det fortsatt 
sju hytter som ikke har oppgitt kontonummer. Disse har penger til gode. 
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Omregulering av hyttefeltet til helårsboliger 

Styret har fått flere henvendelser når det gjelder muligheter for å få bruke hyttene som helårsbolig. 
Det har vært en arbeidsgruppe som har sett på saken. Tore Øverås har meldt inn en sak om dette, 
som vil bli fremlagt på årsmøtet. 

I tilknytning til temaet er det relevant å informere om at Eirik Nørgaard har fremmet en sak for å få 
avsatt deler av øya til boligformål i den nye Kommunedelplanen. Eirik vil informere nærmere om 
dette på årsmøtet. 

 

Utbygging av E16 og Ringeriksbanen 

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

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. 

 

Parkering i hyttefeltet 

Det er fortsatt uenighet om hvordan vi skal forholde oss til parkering i hyttefeltet. Styret vil redegjøre 
for hva man mener er gjeldende og vil fremme en sak for avstemming på årsmøtet. 

 

Elbillading 

Det er vært gjort en foreløpig vurdering av muligheten for å få el-punkter på felles parkeringsplasser. 
Dette er inntil videre lagt på is inntil utfallet av punktet vedrørende parkering er avklart. 

 

Biloppstillingsplasser 

Her vil vi fortsatt oppfordre til hensynsfulle inngrep. Reguleringsplanens størrelse på 18 m2 kan være 
retningsgivende. 

 

Hageavfall 

Dette kan leveres på deponi mellom hull 2 og hull 13 som i fjor. Grunneier understreker at dette skal 
være brennbare masser. Nyklipt gress og vått løv er kompost og brenner dårlig. Stein, jord, 
materialer etc skal ikke kastes i deponi. Vi minner også om at skråning ned mot golfbanen ikke er en 
del av deponiet. 

 

Kildesortering 

Det er ytret ønske om mulighet for bedre kildesortering av vårt avfall. En endring til full kildesortering 
vil medføre en ekstra kostnad på kr 2 000,- pr. hytte. Styret har valgt å ikke gå videre med dette. 
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Hjertestartere 

Det vurderes å investere i 2 stk hjertestartere. Disse plasseres på pumpehus rode 2/3 og 4. Kostnader 
legges inn i budsjett for 2018. 

 

Felling av trær 

Styret vil fortsatt anbefale alle om å bruke godt skjønn og aktsomhet i forbindelse med felling av trær 
og unngå snauhogst. Festere må fortsatt forholde seg til Eirik. 

 

Nøysomheten 

Bruk av Nøysomheten til private samlinger er selvfølgelig tillatt, men det forventes at man viser 
hensyn til naboer og at man rydder etter seg før plassen forlates.  

 

Golfklubben 

Golfklubben ønsker ikke direktekontakt med den enkelte hytteeier når det gjelder spørsmål om ulike 
naboforhold og liknende, og ber om at spørsmål som gjelder dem tas via styret. 

Styret ber om at slike saker meldes inn skriftlig. 

 

Hakkespetterror 

Vi har fått fellingstillatelse av hakkespett som gjør skade på våre hytter. Bjørn Raa fikk i oppgave å 
løse problemet. Dette var ikke mulig innen fristen 15.04.18. 

Dersom problemet vedvarer vil vi søke ny tillatelse til høsten. 

 

Helligdagsfreden 

Styret vil også i år oppfordre alle til å respektere helligdagsfreden.   


