
 
10.mars 2021 

 
Infoskriv – vår 2021 
 
Kjære alle hytteeiere!  Vi nærmer oss første sommer med nytt vann og avløpsanlegg.  Vi kan 
også glede oss til diverse oppgraderinger av veier, parkering, strand m.m.  Her følger en 
statusrapport fra RSVA/Styret i Vellet. 
 
Vann og avløp (RSVA) 
Habex ferdigstiller i disse dagene de siste stikkledningene, og overtakelsesforretning av VA 
anlegget er planlagt gjennomført 15. mars. Det som gjenstår før vi kan ta anlegget i bruk er 
en brukstillatelse fra Asker kommune. Prosessen rundt dette er i gang, anlegget er 
kamerakjørt og svanker er utbedret, men da vi ikke vet hvilke anmerkninger kommunen kan 
komme med så er det vanskelig å oppgi en dato for ferdigstillelse. Konkret er FDV 
dokumentasjon oversendt til Asker kommune 12.02.2021 og bekreftet mottatt. Godkjent 
ferdigmelding på sanitærsøknad mottatt fra Asker kommune, 26.02.2021. Søknad om 
midlertidig brukstillatelse innsendt til Asker kommune, 04.03.2021. 
  
Vann og strøm er ikke avhengig av brukstillatelsen så dette kan tas i bruk tidligere. Her har vi 
en gjennomgang med Filtvet vannverk før overtakelsesforretningen. Hurum nett står for en 
enkel omkobling av strømnettet og dere må ha en elektriker for å lage en permanent 
løsning. Dere vil også trenge en rørlegger for å koble dere til det nye vann nettet. 
 
Så langt er økonomi iht. budsjett og ser bra ut, men vi kommer med en mer eksakt 
oppdatering på dette i månedskiftet april/mai.  Da har vi har en bedre oversikt på kostnader 
for utkjøring av masser da denne for tiden er vanskelig å estimere. 
 
Fra 15.3 og frem til sommeren vil Habex tilbakestille veier og fellesområder, samt gjøre 
utbedringene som Røedstøa Vel har bestilt.   
 
Strøm og fiber 
Angående fiber så har det kommet inn noen spørsmål. Alle medlemmer i RSVA har nå fått en 
epost fra ECIT (vår regnskapsfører) der man kan bestille fiber fra Multinett via styret. I første 
omgang så dreier det seg om innvendig klargjøring og montering av fiber. Man kan når som 
helst bestille dette, så denne forespørselen går på de som ønsker dette raskt. Hvilke TV 
pakker og bredbåndsløsninger man ønsker, bestiller man senere. Man kan fint bare velge 
bredbånd og benytte sin eksisterende TV leverandør til å se på TV via Chromecast, Apple TV, 
Smart TV e.l. løsninger. Vi har fått følgende priser på større bredbåndspakker:  
250 Mbps kr 369 
500 Mbps kr 439 
750 Mbps kr 459 
1000 Mbps - tilbys også, men har ikke prisen for hånd. 



Tiltak i regi av Røedstøa Vel 
I kartet under ser dere de fleste av tiltakene vi har dialog med Habex om. 
 

 
 
Tiltak bestilt før forrige årsmøte: 

 Beskrivelse Status Kommentar 

1. Bom ved Sevjedammen 37 Bommen forventes etablert mai. Enighet om plassering nedenfor parkering 
Sevjedammen 35.   

2. Gruset gangsti 1,5 m bredde 
Brattbakken - Sevjedammen 

Gjenstår grøfting og gruslegging. Forventes 
gjennomført mai 

 

3.  Rive og fjerne 3 
vann/pumpehus (merket 
grønt) 

Pumpehus i kryss Sevjedammen / Brattbakken 
revet.  Pumpehus i Støaveien forventet revet 
april/mai, og vellet har besluttet at Habex 
forestår bortkjøring av søppel i huset. 

Murhus i Skogveien er ikke besluttet fjernet. 

4. Asfaltere 3 søppeldepot i 
Sevjedammen  

2 i Sevjedammen forventes gjennomført 
ifm.asfaltering av vei i juni.  

 

  Støaveien. Se egen beskrivelse under bestilt 
etter årsmøtet 

 

5. Ny evakueringsvei mellom 
Hylleveien og nederst i 
Sevjedammen. Stengt med 
bom nederst ved S35. 

Veien skal grøftes, steiner øverst mot parkering i 
Sevjedammen skal fjernes. Fra parkeringen og et 
stykke nedover vil skråning påføres jord og sås 
på vellets regning. Lenger ned brukes ordinær 
tilbakeføring med stedlige masser. April/mai. 

Betales av RSVA.  I utgangspunktet ba vellet 
om gress i midtstripe etter avtale med nabo. 
Har senere blitt frarådet dette da det vil 
medføre at veien raskt vil kunne gro igjen. 

6. Stranden Rør kappet høyere opp på stranden. Fjernet 
steiner som lå over røret.  Steinmur mellom 
strand og plen.  Steinsatt renne fra rør og ut. 
Drenert sti/plen. Gjennomføres april. 

Innspill på gitter foran utløp.  Sjekker mulige 
løsninger.  
Smal gruset sti over mur. Påkjøring jord og 
såing plen over mur. 

 
 



Tiltak under vurdering før årsmøtet, men bestilt nå: 
 Beskrivelse Status Kommentar 

6. Gruset sti mellom øverst i 
Sevjedammen og Støaveien 
(merket oransje) 

Gjenstår grøfting og grusing av sti på 1,5 meter. 
Forventes mars/april 

Traseen er allerede mye brukt. 

7.  Ytterligere fellesparkering 
(merket lyseblå) 

Sevjedammen midtre, øverst av 2 parkeringer.   
I overkant blir et par trær fjernet og det blir 
parkering på tvers ca.15 meter innover.  Det blir 
lagt dreneringsrør fra myr ovenfor parkering og 
tvers over parkeringsplass.  RSVA lager også en 
gruset vei inn på parkeringsplassen som del av 
tilbakestilling.  På nedsiden av gruset vei blir det 
også parkeringsplasser.  Dette i henhold til 
innspill fra hytteeierne i området. Forventes 
april/mai. 

 

  Sevjedammen midtre, nederst.  Hyttenaboene 
har ønsket parkering helt inn mot fjellet.  Ift. slik 
det er i dag, vil dreneringsrør inn mot fjellet 
suppleres retning oppover, og dette muliggjør 
ytterligere noen parkeringsplasser. Forventes 
april/mai. 

 

  Innerst Hylleveien. Etter litt frem og tilbake har 
mulighet for utfylling i dumpen mot sjøen blitt 
begrenset.  Ift. det hyttenaboene ba om, blir det 
noe færre plasser på dette området. Det 
kompenseres ved at vi legger dreneringsrør litt 

lenger oppover bakken mot Sevjedammen og får 
et par ekstra plasser her.  Det skal også lages 
noen plasser lengre opp i bakken.  Det vil legges 
et dreneringsrør tvers over veien opp i bakken 
for å sikre veien.  Forventes april/mai 

 

8. Oppgradering containerplass 
i Støaveien (merket grå) 

I Støaveien har vi sammen med Vestre Røed og 
grunneier Otto Fageraas engasjert Hegna 
Transport.  Oppgradering av containerplass er 
påbegynt ved å fjerne kvisthaug.  Forventes 
gjennomført mars/april. 

Det skal videre legges store steiner mot 
sør/øst, påfylling av pukk og toppes med 
subus. Det skal legges dreneringsrør under 
innkjøring. 

9. Asfaltering Støaveien fra 
bom og ned 

RSVA står for dette. Forventes gjennomført i 
juni.  

Vellet dekker 50.000 av kostnad, som 
tilsvarer kompensasjon fra Vestre Røed 

 
Samlet kostnad for tiltak bestilt er ca.970.000.   
På årsmøtet ble det budsjettert med oppgraderinger for 900.000 i 2020. Vi er kun fakturert 
20.000 i 2020. Overskudd på andre poster enn utbedringer ser ut til å bli ca.70.000 for 2020. 
Budsjett for 2021 vedtas på årsmøtet 2021.   
 
Tiltak som vurderes gjennomført 2021, herunder de som anbefales gjennomført før 
årsmøtet: 

 Beskrivelse Status Kommentar 

10. Balløkke i kryss 
Sevjedammen - Brattbakken 
(merket grønt) 

Har fått tilbud på areal ca.300 kvm.   
Mange vil kunne få glede av dette, og det er 
fornuftig å gjennomføre mens Habex er i 
området.  

Anbefales gjennomført våren 2021 

11. Pott til forskjønnelse Vekstjord i enkelte skråninger, strand. Benk og 
mål balløkke.  

Anbefales. 

12. Møteplass rett nedenfor 
bommen i Støaveien 

Har avtalt at vi ønsker å gjøre dette sammen 
med Vestre Røed som dekker 1/3 av kostnad. 

Anbefales 

13. Asfaltere strekninger som i 
dag er gruslagt 

Ytterste del av Sevjedammen. Lengde ca. 50m.   
Denne delen av veien brukes mye og det ofte er 
behov for utbedring 

Anbefales. 

  Sevjedammen. Forlengelse av dagens asfaltering 
ned til nederste fellesparkering. Vil berøre 
begrenset antall hytteeiere.  

Lengde ca. 100m.  
Anbefales ikke nå. Vil heller legges inn i 
langsiktig plan om å utvide dagens asfalterte 
veier. 

  Hylleveien. Forlengelse opp bakken mot ny bom 
mot Sevjedammen.  Vil berøre begrenset antall 
hytteeiere. 

Lengde ca. 150.  
Anbefales ikke nå. Vil heller legges inn i 
langsiktig plan om å utvide dagens asfalterte 
veier.  



Samlet kostnad for anbefalte tiltak før neste årsmøtet utgjør ca. 240.000.  Tiltakene som ikke 
prioriteres utgjør ca.180.000.  Pr. 1.1.20 hadde vi ca. 1.500.000 på konto, og vi bruker 
ca.1.200.000 ved gjennomføring av anbefalte tiltak. 
 
Før vi bestiller de anbefalte tiltakene sender vi en mail med spørsmål om vi har 
velmedlemmenes tilslutning til å gjennomføre disse tiltakene før årsmøtet.  Ved simpelt 
flertall fra respondentene gjennomføres disse. 
 
Stranden pr.1.3 

 
 
Utfylling veiskulder 
Etter dialog med Habex og RSVA har vi blitt enige om at det ikke er behov for å lage 
ytterligere veiskulder.  Dette da dagens veibredde ikke er ønsket utvidet.  Vi vil heller 
vurdere å supplere med noen flere møteplasser i Støaveien og Sevjedammen. 
 
Asfaltering av private parkeringsplasser 
Hvis hytteeiere ønsker tilbud på asfaltering oppfordres dere til å kontakte 
Vegard.Klev@habex.no evt. ringe ham på 456 60857 innen 20.mars. 
 
Tung transport på ny asfalterte veier 
I utgangspunktet anbefales asfalt å få herde over en vinter før den belastes tungt, da den i 
starten er ganske myk.  Det er gjerne større lastebiler som står stille mens de vrir på hjulene 
som kan lage stygge sår i asfalten.  Vi ber hytteeierne være bevisst dette om dere bestiller 
tung transport den første tiden etter asfaltering.  Sjåfører bør informeres, og skulle asfalt 
allikevel ødelegges må den enkelte være forberedt på å utbedre evt. skade. 
 
Årsmøte 2021 
Vi forventer fortsatt Korona restriksjoner i mai.  Vi planlegger derfor for årsmøte i august, 
hvor vi forhåpentligvis kan feire ferdigstillelse av VA prosjekt og øvrige tiltak. 
 
For å sikre forankring for tiltak utover vedtatt budsjett, vil vi som nevnt be om tilslutning pr. 
mail for disse. Mail om dette sendes samtidig med informasjonsskrivet.  Hytteeiere som ikke 
benytter mail kan sende sitt svar pr.sms til Einar Kosberg på 91674049. 

mailto:Vegard.Klev@habex.no


Det blir Røedstøa i ny drakt vi møter denne våren, og vi håper dere gleder dere til 
mulighetene dette gir. 
 
Ønsker dere alle en riktig fin vår! 
 
Mvh. 
Einar Kosberg      Petter Sveen 
Leder Røedstøa Vel     Leder RSVA 
 
 
 


