
 

 

Røedstøa Vel Styremøte 03.03.2021 via Teams 

Med: 

Einar Kosberg 

Eli Carina Frøysa 

Runar Johansen 

Sigmund Orholm 

Anna de Bilderling 

Petter Sveen (RSVA) 

 

Agenda: 

• Tiltak: Sigmund går gjennom tiltak bestilt fra Habex 

o Beredsskapsvei. Sevjedammen-Hylleveien (RSVA dekker kostnad) finish gjenstår. 

Store steiner fjernes i øverste del. RSVA vil påkoste jordlag for å forskjønnelse 

øverste del.  Habex setter opp bom i mai. 

o Sti Brattbakken – Sevjedammen. Finish gjenstår, skal smales inn, gruses og grøftes. 

Steiner, som stengsel for innkjøring, plasseres oppe og nede.  

o Strand.  Fjernet steiner, kuttet overvannsrør, laget steinmur, med steiner over for 

drenering plen, dreneringsrør for å ta av for avrenning ned stien lagt.  Gjenstår å 

legge jordlag for plen, samt gruse smal sti i overkant av mur. Har kommet spørsmål 

om sikring utløp av rør med gitter etc. Sigmund sjekker løsning, pris, anbefaler. 

o Grønt pumpehus i Sevjedammen er fjernet.  Pumpehus i Støaveien, skal fjernes. 

Enighet om å akseptere tilbud fra Habex på å fjerne søppel i sistnevnte. Pumpehus i 

Skogveien (mur) er ikke priset eller bestilt fjernet.  

o Opparbeidelse av 2 asfalterte plasser for søppelkasser i Sevjedammen ikke påbegynt, 

Containerplass i Støaveien er avtalt utbedring med Hegna, kostnad deles med Vestre 

Røed, ikke påbegynt. 

o Øke veibredde, prioritert bort fordi vi ikke ønsker større fart på veiene 

o Parkering, Sigmund viste dokument med oversikt over parkeringsplasser. 

o Befaring hvor Einar og Tom Arild deltok 24.2 for å avklare ansvarsfordeling og 

beskrivelse tiltak.  Bl.a.strand, balløkke, drenering ifm.parkering. 

o Det er bestemt hvor bommen nederst i Sevjedammen skal stå. Gått bort fra gress 

stripe i midten av vei da dette vil kreve mer vedlikehold, og risiko for at veien raskt 

gror igjen. 

 

• Økonomi tiltak, budsjett –gjennomgang og justering av priser v/Sigmund. 



 

 

o Pr. 1.1.20 hadde vellet ca.kr.1.500.000 på konto.  Godkjent budsjett 2020 for 

oppgradering veier, parkering, strand utgjorde 900.000. Vi ble kun fakturert 20.000 i 

2020.  Budsjett for 2021 vedtas på årsmøtet senere i år, evt. ved ekstraordinært 

årsmøte/avstemming.  Bestilte oppgraderinger pr.3.3.21 er priset til ca.970.000, og vi 

har i tillegg fått tilbud på tiltak som Styret anbefaler på ca.220.000 (balløkke + 

asfaltering ytterste del Sevjedammen + pott til forskjønnelse).  Det var enighet om å 

ikke bruke alt vi har på konto, slik at vi har rom for uforutsette kostnader fremover.   

o Diskusjon om asfaltering. Hvilket prinsipp skal vi følge? Styret foreslår å asfaltere der 

det var asfalt fra før, og legge opp til en langtidsplan for videre asfaltering etter 

behov. Starter der det gavner flest mulig. Velger å asfaltere innkjøring til 

Sevjedammen mellom Skoglundveien og bom Sevjedammen nå, da dette stykkes 

brukes av mange og det ofte er behov for utbedring. 

o Balløkke: Styret mener vi gjør som planlagt, planering, jord og såing av gressfrø. Fint 

med et alternativt møtested for lek/ballspill. 

o Styret er innstilt på å bruke noe mer enn budsjettert på forskjønnelse for å få 

området pent og brukbart så fort som mulig.   

Kostnadene blir da totalt ca kr 1.200 000 i stedet for kr 900.000 som budsjettert. Tas som sak i 

infoskriv, der vi ber om aksept pr mail fra medlemmer.   

Sigmund går i dialog med Habex om de kan ha noe å gå på ift. tilbudte priser (balløkke/parkering), 

dette for at vellet skal kunne se seg i stand til å gjennomføre flest mulig tiltak. Dette ref. dialogen om 

prising sti mellom øverst i Sevjedammen og Støaveien. 

 

• Tillegg fra RSVA:  

Habex i rute med stikkledinger. Cowi jobber med søknad om brukstillatelse fra kommunen, dette gjør 
at endelig dato ikke er klar. Vann kan kobles på, men avløpet må avvente brukstillatelsen fra 
kommunen. Forventes klart til påske. 
PS: Søknaden ble sendt 4. mars. Vi venter på tilbakemelding. 
 

• Infoskriv: 

Legge inn info som kom fra RSVA ang. fiber/bredbånd. 

De som evt ønsker asfaltering av private parkeringsplasser må melde fra om dette til Habex innen 

15.3. 

Tillegg fra RSVA: Habex i rute med stikkledinger. Cowi jobber med søknad om brukstillatelse fra 

kommunen, dette gjør at endelig dato ikke er klar. Vann kan kobles på, men avløpet må avvente 

brukstillatelsen fra kommunen. Forventes klart til påske. 

• Årsmøte: Vi velger å ta årsmøte med feiring av ferdigstillelse av prosjekt i august. Styret 

informerer om anbefalte tiltak som vil medføre kostnadsoverskridelse på budsjettet for 2021 

pr mail. Ber om tilslutning fra medlemmene, dersom vi ikke får tilslutning informeres det om 

at vi må kutte ned på utgifter til felles parkering, balløkke, og/eller forskjønnelse. 

Einar sender ut info med dato for tilbakemelding. 



 

 

• Neste møte: Einar kaller inn til møte etter at tilbakemeldinger er kommet inn. 

03.03.2021 

Anna de Bilderling 


