
Storøen Velforening 
 
Årsberetning 2018/19 
 
Styret har i perioden hatt følgende sammensetning: 
Trygve Angvik    leder 
Lene Nordby    nestleder 
Morten Spongsveen   tilsatt kasserer 
Hans Petter Gravdahl    sekretær 
Terje Marka    styremedlem 1 
Mari Jacobsen    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: Grethe Spongsveen 
 
Styremøter 
Det er avholdt åtte styremøter.  
 
Infobrev 
Det er sendt ut tre infobrev. 
 
Velkontigent 
Det var ved årsskiftet 11 medlemmer som ikke hadde betalt velkontigent. Per dags dato er det 
fortsatt to. En sak er sendt Forliksrådet. 
 
Tilbakebetaling av penger for VA-anlegget 
Tilbakebetaling er nå gjennomført. Styret har gjort følgende vedtak: Midler som kommer inn fra 
gjenværende B-kontraktsparter skal utbetales til de som på innbetalingstidspunktet er hytteeiere.  
 
Omregulering av hyttefeltet til helårsboliger 
Det er avholdt et møte med kommunen vedrørende temaet. Foreløpig konklusjon er at dette er en 
dyr og tung prosess som vi ikke kan anbefale. Skal vi gå videre med dette må det først være et flertall 
for at velforeningen skal fremlegge et innspill til neste revisjon av kommuneplanens arealdel, som er 
ventet om 4-5 år. Det vises ellers til «Notat fra møtet angående omregulering av Storøya hyttefelt til 
boligformål», som ligger på velforeningens hjemmesider. 
 
Eirik Nørgaard har fremmet en sak for å få avsatt deler av øya til boligformål i den nye 
kommunedelplanen arealdel. Denne skal opp til behandling i høst. Det vil bli informert om dette på 
årsmøtet. 
 
Parkering i hyttefeltet 
Styret har valgt å tone ned dette i år, men er fortsatt av den oppfattelse at gjeldende vedtak om 
parkering på felles parkeringsplasser er gjeldene for alle. Inntil et eventuelt nytt vedtak som sier noe 
annet blir fattet, oppfordrer styret alle om å respektere dette. 
  
Kjøring i hyttefeltet 
Styret har oppfattet bred enighet om at man ønsker minst mulig kjøring i hyttefeltet. Det er en fordel 
å ha en felles, moderat og fornuftig praksis. Nyttekjøring er selvfølgelig akseptert. Det oppfordres 



derfor fortsatt til å begrense kjøring til et minimum og at kjøring mellom kl.23 og 07 kun bør 
forekomme unntaksvis. 
 
Det er blitt merkbart bedre den senere tid, men fortsatt er det for mye kjøring om natten.  
 
Elbillading 
Flere og flere skaffer seg elbil, og det vil være behov for ladepunkter. Det kan være mulig å etablere 
hurtigladere på parkeringsplassene. Styret jobber med saken og vil informere om status på årsmøtet.  

 
Biloppstillingsplasser 
Her vil vi fortsatt oppfordre til hensynsfulle inngrep. Reguleringsplanens størrelse på 18 m2 kan være 
retningsgivende. 
 
Hjertestartere 
Det er gått til innkjøp av tre hjertestartere. En er plassert på hytte 21B, Husmann Helgesensvei 44 
(rode 4), og en på pumpehuset ved Nøysomheten. Den siste vil bli plassert i rode 1 når nøyaktig 
plassering er avklart. Det vil bli lagt ut informasjon på velforeningens hjemmesider om hvor disse 
finnes. 
 
Kvistdeponi 
Det kan leveres hageavfall på deponi mellom hull 2 og hull 13 også i år. Det skal kun leveres organisk 
nedbrytbart materiale som er brennbart. Det er funnet impregnerte materialer, stein og jord, samt 
store stubber. Dette skal ikke legges i kvistdeponiet og fører til mye unødvendig ekstraarbeid for 
grunneier. 
 
Grunneier Eirik Nørgaard minner også om at det i forbindelse med felling av trær ofte er mange store 
og kraftige greiner. Dersom dette skal kastes på kvistdeponiet, bør bortkjøring bestilles hos ham, slik 
at dette kan plasseres på en måte som gjør brenning gjennomførbart. 
 
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 Nørgaard. 
 
Kildesortering 
Vi oppfordrer hver enkelt hytteeier til å finne alternative løsninger for håndtering av glass, plast og 
matavfall, og minner om returstasjoner for glass og metall, samt klær og sko på blant annet 
Sundvollen og Vik. Svingerud gjenvinningsstasjon kjenner vi alle sammen til, men for evt. nykommere 
kan dere lese mer her:www.hra.no/index.php/gjenvinningsstasjoner/svingerud-i-hole 
 
Nettside og facebook 
Velforeningen har nettsiden www.storvel.no og Facebook-siden «Storøya velforening». 
Webredaktør i Styret er den som har tilgang og ansvar for å publisere meldinger. 
 
Facebook-siden har to undergrupper: "Hyttenaboer på Storøya" og "Storøya Snurrepiperier". 
Facebook-gruppene er ikke en plass for harselering og personangrep. Upassende innlegg vil bli 
fjernet omgående. Bruk nettvett. 
   
Styret oppfordrer alle hytteeiere til å engasjere seg og til å kontakte webredaktør for tips om 
informasjon som kan legges ut. Kontakt Mari Jacobsen på e-post: mari_jacobsen75@hotmail.com 
 
  

http://www.hra.no/index.php/gjenvinningsstasjoner/svingerud-i-hole
http://www.storvel.no/
mailto:mari_jacobsen75@hotmail.com


Håndtering av personopplysninger (GDPR) 
Nye regler om personvern og informasjonssikkerhet (personvernforordningen, GDPR) stiller krav til 
hvordan personopplysninger håndteres. Som medlem av Storøya velforening skal du være trygg på at 
dine personopplysninger håndteres trygt og sikkert. Dette er opplysninger om navn, tomtenummer 
og hytteadresse, hjemmeadresse, telefonnummer og e-postadresse. Det er styrets ansvar å 
oppbevare disse opplysningene på en forsvarlig måte. Ved spørsmål om håndtering av 
personopplysninger, kontakt styrets sekretær. 
 
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.  
 
Helligdagsfreden 
Styret vil også i år oppfordre alle til å respektere helligdagsfreden.   


