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Røedstøa Vel Styremøte 26.01.2021 via Teams 

Med: 

Einar Kosberg 

Eli Carina Frøysa 

Runar Johansen 

Sigmund Orholm 

Anna de Bilderling 

 

Agenda: 

 

• Status VA-prosjekt v/Einar 

Prosjektet ligger omtrent på fremdriftsplan, muligens en uke forsinket.  3 hytteeiere er 
pt.ikke med i prosjektet. 

15/3 skal anlegget være i drift, testet og godkjent. Budsjettet er også etter planen. Styret i 
Røedstøa Vel er enig med RSVA i at uforutsette kostnader for tilbakestilling av natur 
eventuelt tas fra Vellet, ønsker ikke å ta inn mer penger til prosjektet.  

Pr i dag har ingen meldt seg for å sitte i Driftsstyret. 

 

• Oppfølgingspunkter vei/parkering/strand v/Sigmund 

Fikk tilbud i slutten av november. Har pt. ikke fått tilbakemelding på oppfølgingsspørsmål til 
Habex fra forrige styremøte.  Det har vært dialog med Vestre Røed Vel ved Bjørn Hesselberg 
vedr. containerplass og ny møtelomme i Støaveien.  Det er innhentet alternativt tilbud fra 
Hegna Transport, og dette var vesentlig billigere enn tilbudet fra Habex.  Vestre Røed og 
grunneier Otto Fageraas godt fornøyd med Hegna.  Vi har tilsluttet oss tilbudet på utbedring 
containerplass (25.000 eks.mva – hvor VR dekker 1/3), og ventelig møtelommen hvor det 
først skal foretas befaring 

Sigmund følger opp spørsmål til Habex pr.mail, og ber om møte: 

• Hva innebærer tilbakestilling/planering av fellesområde ved i krysset 
Brattbakken/Sevjedammen.      

• Tiltak fra liste forrige møte må bekreftes til Habex, Sigmund tar kontakt med Habex og 
avtaler møte. (Nye parkeringsplasser, veiskulder, asfaltering og løsning på strand.) 

Videre gang: Sigmund sender ut en innstilling til styret etter møte med Habex, og det 
vurderes behov for kort Teams møte evt. beslutning pr.mail. 
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• Infoskriv vinter/vår 2021 v/Einar 

Dato for årsmøte ønskes tidlig for å kunne gjøre tiltak det pt. ikke er budsjett for, mens 
Habex fremdeles er i området. Pga. smittesituasjon kan det eventuelt gjøres slik RSVA gjorde 
det med utsending av saker og stemmegiving pr mail. Utsendelse av saker med frist for 
innspill med etterfølgende opptelling og sammenstilling av styret. Forslag: lørdag 8.mai. Kan 
eventuelt ta et ekstra møte til høsten dersom behovet er der. Saker: Budsjett, VA-prosjekt, 
tiltak fra Habex. 

Informasjon om hva som skjer med vann og strøm, strømmaster og telefonstolper.  

Søppelplass, Støaveien. 

Dugnad: Forslag: kan gjøres som områdebefaring og bestemmelse av hva som må gjøres 
videre. Ny organisering av dignad ved å dele opp i grupper. Prosjektet skal være ferdig 01.06, 
når er det lurt med dugnad? Eli Carina og Anna tenker på hvordan dette kan gjøres.  

 

• Eventuelt 

Styret: Anna de Bilderling og Runar Johansen er på valg dette året, begge tilbyr seg å 
fortsette. Valgkomiteen tar stilling til dette. 

 

• Økonomi: Ser bra ut mhp budsjett. Kontingent sendes typisk ut rett etter årsmøtet.  I år ble 
denne sendt ut helt på slutten av året.  Av 112 medlemmer er det 92 som har betalt. Purring 
er nylig sendt. Resultat for 2020: +74.000, budsjett var -750.000. Grunnen til dette er at de 
store investeringene blir tatt i 2021. (vei og strand var 850.000, bare brukt 20.000). 

 

• Neste styremøte: 01.03.21 via Teams. 

 

 

26/01-2021 

Anna de Bilderling 


