Informasjonsskriv november 2019
Kjære medlemmer i RSVA!
Her kommer siste status rundt VA prosjektet.

Fremdrift
Endelig er vi ordentlig i gang og Habex er i ferd med å etablere anleggsveier for å kunne
flytte anleggsmaskinene, samt levere materiell, rundt omkring på feltet. Det er hogget unna
mye skog i den forbindelse og det kan se litt brutalt ut, men det blir bra til slutt. Denne uken
vil de også begynne å sprenge.
Det vil fremdeles være moderat aktivitet fremover da det er noe møtevirksomhet med bla.
Dykkerteknikk, Viva, Hurum energi, Multinett, o.l. som må gjennomføres. Under er et bilde
av den foreløpige fremdriftsplanen for hovedanlegget frem til 1. juli 2020.

Fremover vil Habex komme med løpende 4 ukers planer da vær og andre forhold kan påvirke
den planlagte fremdriften. Fremkommer det store avvik fra fremdriftsplanen eller andre ting
som er av relevans for hytteeierne så vil vi gi informasjon om dette. Vi vil også motta
ukesrapporter fra Habex hver fredag samt avholde byggemøter hver 14. dag.
Vi gjør oppmerksom på at deler av veinettet vil være lite tilgjengelig under vinteren. Dette
for at vi skal komme lengst mulig før våren. Vi vil forsøke å varsle om hvilke felt og traséer
som er stengt til enhver tid. Kommende periode er det området rundt pumpestasjonen
(Brattbakken og Hylleveien) som vil være delvis utilgjengelig.

Husk egen søknad til kommunen
Vi minner om at alle som skal etablere et baderom ifbm. VA prosjektet må søke om både
innvendig rørleggerarbeid og sanitærabonnement. I dag gjøres dette til Hurum kommune og
Viva, vi har ingen innsikt i hvordan dette blir etter 1. januar med nye Asker kommune. Dere
er også selv ansvarlig for all tilkobling av vann og avløp i egen hytte.

Fiber
I forrige informasjonsskriv skrev vi at Styret var i dialog med Viken Fiber og Multinett som

er de to aktørene som legger fiber på Tofte og Filtvet. Vi har valgt å inngå en avtale med
Multinett da de hadde det desidert beste tilbudet. Multinett har kostnadsfri tilkobling fra første
abonnement og de subsidierer gravingen, noe som kan gi oss rundt kr 1.000.000 i inntekter.
Det er helt frivillig om man ønsker å tegne et abonnement eller ikke.

Mva. fritak
Søknaden om registrering i frivillighetsregisteret som vil sikre oss mva. er godkjent og vi har
allerede søkt om å få tilbake mva. fra 2017.

Økonomi
Foreløpig ligger vi godt an innenfor budsjett og det er foreløpig ingenting som indikerer noen
vesentlige endringer i prognosene. Vi blir fremover fakturert månedlig fra Habex så vil sende
ut neste betaling på kr 100.000 i løpet av noen få uker. Dette vil sikre at vi er likvide og kan
betale regningene en stund fremover.

Mvh,
Petter Sveen og styret i RSVA.

