Jørstadtoppen vel
Referat fra medlemsmøte på Jørstadtoppen 24. juli 2020
Formål: Møte med Jan Ole Mellby, leder av Johs. J. Bø og hustru Olines legat.
27 frammøtte fra hyttene. Møtet ble ledet av Bjørn Ragnar Kristiansen, leder Jørstadtoppen vel.
Agenda
1.
2.
3.
4.

Parkering
Sildevika
Felling av trær
Eventuelt

Mellby orienterte innledningsvis om legatets historie, formål og oppbygning.
Parkering på legatets grunn
De fleste som ikke har parkering på egen tomt, har opparbeidet plasser på legatets grunn, flere etter
anvisning ved legatets leder. Legatet ønsker at det ved disse plassene settes opp skilt med
hyttenummer (husnummer).
Opparbeiding av nye plasser krever godkjenning. Dette skyldes skjerpede krav fra kommunen
innenfor strandsonen. Kommunens mål er å bevare naturlandskapet. Etter kommunens retningslinjer
er det ikke tillatt å benytte gjenfylte grøfter etter vann- og kloakkanlegget til kjørevei eller parkering.
Sildevika
Stranda er tilgjengelig for alle (legatets grunn).
Dette gjelder ikke tinglyste brygger (privat eiendom).
Kommunen tillater ikke nye brygger eller båtfester. Det betyr i praksis at formuleringer i gamle
kontrakter om rett til båtplass i Sildevika, ikke har noen gyldighet.
Legatet ble oppfordret til å informere om at stranda er fellesområde – ved skilting eller på annen
måte.
Felling av trær
Hvis ønske om felling av trær på legatets grunn, ta kontakt med legatet ved leder eller velforeningen
ved leder (som tar kontakt med legatet). Merk trærne (som ønskes felt) med et bånd. Legatet sørger
for felling (i løpet av vinteren) såfremt det ikke kreves spesialutstyr. Legatet fjerner stammen.
Hytteeier som har bedt om fellingen, er ansvarlig for fjerning av greiene.
Det hogges ikke «rent» (noen trær får stå).
Trær på egen grunn har man ansvaret for selv. Det ble opplyst på møtet at skader på bygning som
følge av privat felling av trær, ikke dekkes av husforsikringen. (Profesjonelle trefellingsfirmaer har
spesialforsikring. Råd: Hvis innleie av fellingshjelp – sjekk om de har nødvendig forsikring.)
Eventuelt
Kommunen har vedtatt å stenge sommervannet.
Det kom opp forslag om å merke arealet ved søppelcontaineren som gjesteparkeringsplasser
(legatets grunn). Mellby stilte seg positiv til dette. Styret jobber videre med saken.
Øystein Engebretsen (referent)

