
 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I STORHOLMEN DRIFT SA  
  

Møtet ble avholdt på Stiklestad Nasjonale Kultursenter, tirsdag 05. sept. 2017 kl. 19.00.  
  
Tilstede: 

Tor Johnson, Rolf Haugan, Rigmor Wiborg, Nils Martin Hynne, Knut Arne Selli. 

Ikke tilstede: Øyvind Standal 

 

 

Sak 19/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
  
Vedtak: 

Protokoll ble godkjent og signert 

 

 

Sak 20/17 Status utbygging og ferdigstilling av VA-anlegget 

Aksjoner fra forrige møte: 

- Forlenger av pumpekom er ferdigstilt. Forsterkning av øvrige halser på tank med kumringer og lokk er avtalt 

utført før Høstdugnad. (T. Berge.) Terreng forhøyes og området dreneres. 

- Tidligere skadet kabel ved Haugan er avtalt lagt i rør og nedgravd. (T. Berge) 

- Lekkasje i kum ved Øvrum er tettet. Nivåbrytere er justert. Kabelskjøt er omlagt og ligger nå utvendig. (Farbu 

Gausen) 

- Lekkasjer i kabelinnføringer i kummer er tettet. 

- Pumpe til J. Hofstad oppbevares hos Stig. Snart aktuell for montering. Sjekker med J. Hofstad / T. Berge om 

pumpa er klar for montering. (KAS) 

- Lukt fra tankanlegget er registrert. Oppserveres videre før eventuell handling. 

 

Vedtak: 

Pumpe og pumpekomme hos J. Hofstad ferdigstilles før vinteren. 

 

Sak 21/17  Ny vei til Ytterholmen 

 
Vedtak: 

- Styret ønsker utbygging av vei og parkeringsplass. 

- Vei og parkeringsplasser bygges av Sandvika Hytteutvikling AS. 

- Hytteeiere som ønsker vei og parkeringsplasser faktureres direkte mot Sandvika Hytteutvikling AS. 

Storholmen Drift SA formidler kontakt og kommuniserer med hytteeierne. 

- Tidligere planlagt utvidelse av parkeringsplass på Ytterholmen skrinlegges. 

- 16 stk har foreløpig vist interesse for prosjektet. Nærmere orientering om gjennomføring framdriftsplan mm. 

sendes alle hytteeiere på Storholmen etter møte med Sandvika Hytteutvikling AS. 

- Veien skal være tilgjengelig for alle hytteeiere og vedlikeholdes som øvrige veier på Storholmen. 

Parkeringsplasser reserveres hytteeiere som har bidratt med innskudd. 

- Kostnad for brøyting avtales med T. Berge. 

 

Sak 22/17 Tømming av tank - Innherred Renovasjon 

Hvem skal tømme tanken på stranda til neste år? 

Revisjon av forskrift om avfallshåndtering, utarbeidet av IR, er under behandling. 

 

Vedtak: 

Avventer avgjørelse til neste år. 

 

  



Sak 23/17 Ny veitrace på Stranda 

 

Vedtak: 
Trace bestemmes ved befaring. Veien legges øst om Grevskots plass og avsluttes i nordre ende av Tank. Innspill fra 

Steinsli/Sandnes tas til etterretning. 

Tilbud fra T. Berge forelegges Trond Aunan for vurdering. (KAS) 

 

Sak 24/17 Høstdugnad 

 

Vedtak: 

Tor stiller som dugnadssjef. 

Vei på stranda og ferdigstilling av Tankanlegg og områder rundt denne prioriteres. 

Dugnadsfolkene oppfordres til å ivareta sitt eget nærområde. 

Ett lass shingel til oppgradering av stier på Ytterholmen bestilles. (KAS) 

Defekt platting nedenfor Helland istandsettes. 

Hull i veier ettersees. 

Brygga landsettes. 

Generell rydding for vinteren. 

Brøytestikker utplasseres. 

Mat kl. 13.00. Kaffe serveres (Rolf). Mat medtas av hver enkelt. 

Medlemmer infomeres på e-post (KAS), Hjemmeside(Stig) og Face (Rigmor). 

 

 

Sak 25/17 Økonomi 

 

Vedtak: 

Aktivitet bestemmes ut fra midler som er tilgjengelig. 

Kontingent utsendes. 

 

Sak 26/17 Eventuelt 

 

Vedtak: 

Brøyteområder og pris gjennomgås med T. Berge. 

Pris på ekstra brøyting til ny parkeringsplass klareres. Også vei til Steinsli/Sandnes mm. 

Avkjørsel til Storholmen markeres med skilt. Pris og forslag til utforming undersøkes. (Rigmor) 

 

Forslag til revisjon av vedtektene på Storholmen ved neste årsmøte: 

Ansvar for skader ved motorisert ferdsel på Storholmen tilligger bestiller av transport (hytteeier).  

Transport skal hvis mulig foregå når forholdene tilsier at skadeomfanget blir minst mulig. (Frossen mark og snøføre). 

Det legges inn restriksjoner på vektbelastning av veier i tidsrom hvor skader kan oppstå. 

 

 

 

_______________________  _______________________  _____________________ 

Tor Johnson     Rolf Haugan    Rigmor Wiborg 

 

 

 

_______________________  ______________________  _____________________ 

Nils Martin Hynne   Knut Arne Selli    Øyvind Standal 


