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Til: 
Medlemmer av Høysand Vann- og avløpslag   Sarpsborg, 30. desember 2008 

 
Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Høysand Vann- og Avløpslag SA  
 
 

 
 
 
Som nevnt på årsmøtet i juli, så ønsket vi å legge frem noen viktige saker for ett 
ekstraordinært årsmøte. Dette fordi vi mener at disse sakene er viktig å få avklart 
så snart som mulig og for ikke å forsinke fremdriften, som bl.a. kostnadsoversikt. 
 
Vi har denne høsten fullført detaljprosjektering, sendt ut forespørsler og fått inn 
anbud fra entreprenører. Vi har fått anbud på hovedledning (inkl. sjøledning) og 
opsjoner på arbeid helt frem til hytteveggen. 
 
Styret har hatt en gjennomgang av anbudene nå i desember, og vi venter nå svar på 
noen avklaringer. En oversikt over kostnader, styrets forslag til kostnadsfordeling 
og videre fremdrift vil vi legge frem på det ekstraordinære årsmøtet.  
Vi håper også at vi er i mål med en anbefaling til avtale med grunneierne og 
Sarpsborg kommune til det ekstraordinære årsmøtet.  
Forslag til vedtektsendringer vil bli oversendt før det ekstraordinære årsmøtet. 
 
Vi har også blitt lovet informasjon vedrørende Sarpsborg kommune sitt arbeid, og 
videre utbyggingsplaner. 
 
Det er viktig at alle møter, evt. sender en med fullmakt. Fullmaktskjema og annen 
informasjon blir oppdatert på www.hoysand.org 
 
NB: For de som mottar innkallingen pr. brev, så ønsker vi at de sender e-mail adresse 
(hvis man har det) til ketil.opstad@nexans.com 
 
Agenda for kvelden 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 
2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 
3. Informasjon om status fra styret. 
4. Status grunneieravtaler. 
5. Forslag til kostnadsfordeling for hovedledninger, felles og private stikkledninger. 
6. Forslag til vedtekts endringer fra arbeidsgruppa. 
7. Valg av styre. 
8. Evt. innkomne saker. 

 
Med godt nytt års hilsen 
Ole Fundingsrud, Tom G. Simensen, Johnny Skarpnord, Øivind Ahlsen, Odd Egil Jensen,
 Erland Kristiansen, Tormod Asklien og Ketil Opstad 

Torsdag 22. januar 2009 kl. 18:00 
Skjeberg Rådhus 


