Høysand Vann- og avløps lag SA
Årsberetning 2008/2009

Dette er den første årsberetningen for Høysand VA, og dekker våren 2008 til årsmøtet
2009.
Styret
Styret har i siden det ekstraordinære årsmøtet har følgende sammensetning:
Leder: Ketil Opstad
Kasserer: Mariann Dønnum (ny i styret siden 22.01.09)
Styremedlemmer: Tom Gunnar Simensen, Tormod Asklien, Thormod Bjerkholt (ny i
styret siden 22.01.09), Johnny Skarpnord, Øivind Ahlsen og Ole Fundingsrud
Det har i denne perioden ikke vært valgt en valgkomité
Møter
Det har siden forrige ordinære årsmøtet blitt avholdt 10 styremøter, arbeidsmøter ifm.
vedtektsendringer, et ekstraordinært årsmøte, utallige møter med grunneiere, COWI,
entreprenører, Skjeberg regnskapskontor, Sarpsborg kommune og ikke minst grublende
medlemmer.
Selskap.
Høysand Vann- og avløps lag SA ble stiftet 26.mars 2008, og fikk mva godkjenning den
1.juni 2008. Vårt organisasjonsnummer er 992 506 032, og vi er registrert som
samvirkeforetak. Skjeberg Regnskapskontor v/ Jørn Weel er regnskapsfører.
Ansatte
Selskapet har ingen ansatte.
Økonomi
For å få gjennomført vann og avløpsprosjektet er selskapet avhengig av at medlemmene
innbetaler varslede beløp.
Miljø
Selskapet forurenser ikke det ytre miljø.
Grunneiere.
Den 29. mai 2009 ble det signert grunneieravtale med Sarpsborg Kommune og
grunneieravtale blir signert med grunneierne Molteberg, Lund og Bø’s legat i nær
fremtid. Disse avtalene vil deretter bli tinglyst.
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Prosjektet.
Fremdriften i prosjektet har vært god. Etter presentasjonen av forprosjektet i januar 2009,
så fikk Høysand VA en god oppslutning, noe som satt fart i detaljprosjekteringen.
• Det ble avholdt ordinært årsmøte 11.juli 2008.
• I september/ oktober 2009 var detaljprosjekteringen ferdig.
• I november ble det sendt ut anbudsdokumenter til aktuelle entreprenører.
• Den 3.desmber 2008 fikk vi inn anbud fra 5 entreprenører. Det ble forhandlet
videre med disse i 2 omganger, og til slutt fikk Mikalsen & sønner AS anbudet.
• 2.januar 2009 ble rammesøknad sendt inn til Sarpsborg kommune.
• 22.januar 2009 ble det avholdt ekstra ordinært årsmøte hvor bl.a. kostnader fra
anbudet ble presentert og statusen om avtaler, etc. ble presentert.
• Våren 2009 har gått med til purring på Sarpsborg kommune, kontakt med
fylkesminne avd., forhandling med entreprenør om kontrakt, planlegging mot
anleggsoppstart høsten 2009 og innkreving av andelsbidrag fra medlemmene.

Dato: 07. juni 2009
............................................................
Ketil Opstad (sign)
For Høysand Vann- og Avløpslag SA

