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SIDE 1 

Stiftelse og drift 

Storholmen Drift SA ble stiftet den 26. februar 2016. Selskapet er en direkte 

videreføring av det tidligere Arbeidsutvalget og alle oppgaver og økonomi er overført 

fra Arbeidsutvalget til Storholmen Drift SA. 

Selskapet ble samtidig som Storholmen Utbygging SA, etablert som en følge av 

utbyggingen av vann og avløpsanlegg på Storholmen. Storholmen Utbygging SA er nå 

avsluttet og kapital og ansvar er overført til Storholmen Drift SA. Storholmen Drift SA 

har ansvaret for drift og vedlikehold av anlegget.  

I løpet av 2017 er det tilkommet 4 nye medlemmer til VA-anlegget. Tilsammen 46 
medlemmer er nå tilknyttet VA-anlegget og 12 øvrige medlemmer. Tilsammen 58 stk er 
ved årsskiftet medlemmer av Storholmen Drift SA. 
 
Det er utarbeidet plan for brøyting og nytt tilbud er innhentet. Nye hytter, som er 
medlemmer i Storholmen Drift SA har fått godkjent brøyting av vei og parkering. 

Styre har avholdt 6 styremøter i løpet av 2017. 

Økonomi 

Verdal Driftslag SA er engasjert som regnskapsfører for Storholmen Drift SA. Det er 

brukt et online faktureringsprogram i utfakturering av medlemskontingent. 

Kontingenten for 2017 har vært kr. 1500 for medlemmer ikke tilknyttet Avløpsanlegget 

og kr. 2500 for medlemmer tilknyttet Avløpsanlegget. 

Inntekt pr. 31.12.2017: kr. 118.830,- 

Resultat før skatt pr. 31.12.2017: kr. - 30.349,- 

Egenkapital pr. 31.12.2017: kr. 238.670,- 

Likviditet pr. 31.12.2017: kr. 135.409,- 

Aktiviteter 

Det er gjennomført to dugnader hhv på vår og høst. Eksempler på aktiviteter som ble 

gjennomført: 

- grusing av veg 

- rydding av stier 

- satt ut brøytestikker 

- ryddet vegetasjon  

- ryddet i traseer etter utbygging av VA-anlegget 

- flytebrygge utsatt og inntatt 

- Påskebingo 

Før frosten satte inn ble det bygget ny vei på stranda. Denne skal finpusses når 

forholdene tillater det. Problemer med teleløsning på vårparten skal nå være historie. 



SIDE 2 

Parkeringsplass på Ytterholmen regulert for 4 nye hytter har blitt skrinlagt. Isteden for 

denne utvidelsen har styret imøtekommet ønske fra 16 hytteeiere om ny vei og 

parkeringsplass lengre inne på Ytterholmen. Dette prosjektet er nå under planlegging. 

Informasjon og kommunikasjon 

Storholmen Drift har egen Nettside (www.storholmendrift.no) samt en egen Facebook 

side (www.facebook.com/storholmendrift). 

e-post-liste til alle hytteeiere oppdateres jevnlig og benyttes til løpende 

kommunikasjon. 

VA-anlegg 

Anlegget driftes av Storholmen Drift SA som har ansvar for drift og vedlikehold.  

Eget VA-anlegg har fungert tilfredsstillende, men det har vært ett driftsavbrudd på 

grunn av teknisk feil på anlegget til vannleverandør. 

Noen lekkasjer på kummer har forekommet, men de fleste er nå brakt i orden. 

En kabelfeil til pumpe skyldtes skade grunnet tungt kjøretøy og dårlig beskyttelse av 

kabel. 

Det er inngått kontrakt med QPS om service på VA-anlegget. 

  

http://www.storholmendrift.no)/
http://www.facebook.com/storholmendrift)
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