VELKOMMEN!!
Høysand Vann & Avløps lag SA
Ordinært Årsmøte
25/6-2009
kl.19-21

Årsmøte, 25/6-2009

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

underskrive protokollen
Styrets årsberetning
Innmeldt regnskap for 2008, balanse pr. juni 2009 og
budsjett
Valg av styre, inkludert styreleder. (Annet hvert år)
Valg av revisor, og revisors årsberetning
Styret og revisors godtgjørelse
Andre innkomne saker til behandling
Informasjon om status fra styret

Årsmøte, 25/6-2009
Bakgrunn og kommentarer vedr. felt-inndeling :
•
Feltinndeling ble valgt som forutsetning for videre arbeid 9/1-2008.
Dette har styret forholdt seg til i sitt videre arbeid.
•
Vi er ett stort vannlag, ca. 1.3km i utstrekning. Hvert felt ca.3-400m
•
Inndelingen i 8 felt var basert på blanding mellom naturlige inndelinger,
geografiske forskjeller, selvfall og trykkledninger. Vi prøvde å ta hensyn.
•
Vel, sommervann-lag og veilag har vi ikke tatt hensyn til.
•
Etter dette ble felt 4 og 7 og 5 og 8 slått sammen.
•
Så kom det ett krav fra Sarpsborg kommune om at de kun forholdt seg
til ett vannlag.
•
Som følge av dette ble ”felt 7”, tvunget inn på ”spesielle betingelser”.
•
Parallelt med dette så har det hele tiden kommet inn i ønsker om
forandring fra medlemmer basert på at hytter blir bygd om, naboen ble
ikke med, så en annen trasè blir valgt, etc.
•
Styret må hele tiden navigere mellom alle ønsker og ikke drive
forskjellsbehandling.
•
Konsekvenser av forandringer av stikkledninger til ett annet felt ble også
tatt opp på årsmøtet 2008. Vi har prøvd å gi riktig info hele veien.
•
Prinsippet for kost er at alle deler på prosjekteringsutgifter, og de store
felles pumpestasjonene, trykkforsterkere, ++. Disse skal seinere
vedlikeholdes av Høysand VA.

Årsmøte, 25/6-2009
Informasjon om status fra styret:
• Siste oppdatering om rammesøknaden som ble sendt
Sarpsborg kommune 2.januar 2009
• Registreringer av fornminner, hva skjer.
• Planer ifm. oppstart av entreprenør.
• Informasjon om datoer for gjennomgang av traseer
for fellesledninger, og befaring av entreprenør for de
private stikkledningene. Dette vil skje tidlig i juli.
• Informasjon om anbud på privat stikkledning fra
entreprenør.
• Planen videre for Høysand VA-prosjektet i 2009/ 2010.
• Annen informasjon om kommunale planer i Sandvika

Årsmøte, 25/6-2009

•
•
•
•
•
•
•
•

Vi er i dag fortsatt 125 medlemmer (av totalt 149), noen
har sagt opp og noen har kommet til.
Vi har undertegnet kontrakt med Mikalsen & sønner AS.
Vi har undertegnet grunneier-avtale med Sarpsborg
kommune (for graving, bredde vei og riggplass).
Vi har undertegnet grunneier-avtale med Bø’s legat,
Molteberg og Lund.
Vi har mottatt igangsettelse tillatelse fra Sarpsborg
kommune, etter 6 mnd.
Vi er nå klare til å starte anleggsarbeidet ca. 15.august.
Rigging av utstyr og maskiner vil foregå på slutten av
sommeren.
For å minske støv som følge av mye kjøring vil vi lute
veiene i forkant.

Fornminner I Høysand.
• Fylkets kulturminne seksjon vil starte
registreringer i sommer.
• De kan komme på besøk i hagen din.
• De vil grave 40x40cm områder for hånd.
• De vil følge trasène ++.
• Dette er en forutsetning for at vi skal sette
i gang
• Mulighet at vi må gjøre om trasè gjennom
bo-plassene. Det vil vi vite i sommer.
• Bo-plassen skal avgrenses før beslutning.

Årsmøte, 25/6-2009

Befaring av entreprenør, Årsmøte, 25/6-2009

• Det er planlagt befaring av trasène for fellesledningene, og
private stikkledninger
–
–
–

2.juli for felt 1-6
6.juli for felt 2-3
9.juli for felt 5-4

• Det vil da bli gjennomgang av tidligere innsendte kartutsnitt
•
•
•
•

(for de som er ved hyttene). Merk gjerne inntakssted med
oransje pinne/ kryss på grunnmur/ terreng.
Mulig å komme med innspill og kommentarer til entreprenør.
Spesielt viktig for de som har trasè over sin tomt (mhp.
plassering av masse, viktige hensyn+)
Traseene er planlagt, men små variasjoner/ avvik fra trasè
kan forekomme pga for eksempel fjell, ++
Vi ønsker å gjøre ferdig felt for felt, deretter har befaring
med grunneiere, og ”levere” området tilbake. Men krav fra
Sarpsborg kommune medfører at vi må legge fellesledninger
først, deretter stikkledning. Oppdatering på dette kommer.

Siste utgave av traseer, Felt 1-felt 7, 25/6-2009

–
–
–
–
–

Planen videre, Årsmøte, 25/6-2009
Oppstart ca. 15.aug (siste halvdel august)
Anleggstid: ca. 40 ukers arbeid, avhengig av om alt går
iht. plan og avhengig av antall stikkledninger
Dvs. vi håper vi vil være ferdig til sommeren 2010.
Hvor vi starter avhenger av om fornminne-registreringer blir
gjort som planlagt i sommer.
Godkjenning om å legge ledninger gjennom 2 boplasser.

Sanitær abonnement, Årsmøte, 25/6-2009
Søknad om Sanitær
abonnement til
Sarpsborg kommune.
Alle som skal legge inn VA må
levere denne til oss innen 1.
AUGUST
Før anleggs arbeider på privat
stikkledning tar til, så må
rørlegger/ entreprenør fylle ut
forhåndsmelding.
Etter at privat stikkledning er
ferdig, så må rørlegger/
entreprenør fylle ut
ferdigmelding.
Alle skjemaer vil ligge på vår
hjemmeside.

Kommunale avgifter, Årsmøte, 26/5-2009
Kommunale gebyrer for 2009 er følgende (inkl mva):
- Tilknytningsgebyr vann og avløp kr 250,- Abonnementgebyr for vann kr 560,- Abonnementgebyr for avløp kr 814,- Vannmålergebyr kr 250,- pr år.
- Forbruksgebyr for vann kr 7,70 pr m3
- Forbruksgebyr for avløp kr 12,38 pr m3
- Byggesøknad av felles VA-anlegg (i strandsonen) kr 10.774,- Byggemelding for tilbygg inntil 30 m2 kr 2.822,- Evt dispensasjonssøknad for tilbygg kr 3.072,-/ kr 6.155,Dersom det er aktuelt med flere gebyrkategorier i forbindelse med
utbyggingen, anbefales at det tas kontakt med kommunen for å få avklart
hvor store gebyr som vil bli ilagt.
For hytter som ikke har måler, vil forbruksgebyret bli stipulert ut fra
hyttens størrelse

Aksjoner fra ekstraordinært årsmøte, 26/5-2009

•

Bytte ut alle kabler, og legge dette som jordkabler.

•

Legge ned fiberrør, og eller fiberkabler mens vi har
grøftene åpne:

Vi har forhørt oss og kostnaden for en slik jobb beløper seg til flere
millioner.

•

3x40mm rør for fiber i alle hoved- og felles traseer
Ca. NOK 270.000, eller 2.500 pr. medlem.

Totalt anslått til ca. 9.000 ferdig med fiber inntil hyttevegg, for internett
og TV.
Hva gjør vi videre?

Diverse, Årsmøte, 26/5-2009

•

Vedtektene er gjennomgått av arbeidsgruppa. Men arbeidet
stoppet opp fordi…ja det har vært mye å gjøre..tiden har
ikke strukket til.. Arbeidet vil bli avsluttet, og fremlagt I
ferdigtygd tilstand ila høsten.

•

Dere har nå signert en medlemsavtale, slik at vi har
underlag for videre forpliktelser overfor entreprenører etc.
Denne vil ikke bli tinglyst (av oss).

•

I tillegg så ønsker vi at dere signerer på ”felles
medlemsavtale”, som skal sikre oss rett til å ha ledninger i
bakken hos hver av dere, nå og i fremtiden. Denne vil bli
liggende på Sporty for signering utover i sommer.

•

Ved å bruke e-mail sparer vi mye tid. Husk også å
oppdatere oss ved ny e-mail adresse.

•

Ved salg av hytte så ligger skjema på nettsiden

Kommunale planer i Sandvika, 25/6-2009

Kommunale planer i Sandvika, 25/6-2009

Nytt toalett i Sandvika, 25/6-2009

Spørsmål/ avklaringer, Årsmøte, 25/6-2009
1. Ingen innkomne saker.
2. Spørsmål?
3. Er det noe vi bør utdype mer?
4. Møtedag og tidspunkt; passer det bedre med andre
dager; søndag?, fredag?
5. Er det noe vi ikke har tatt med?
6. Andre tilbakemeldinger?
7. Husk www.hoysand.org. Følg med!!

GOD SOMMER!!!

