
 1 

REFERAT STYREMØTE HØGEVARDE VEL 

Dato:  26.05.2015 

Tid:  17:00 – 19:30 

Sted:  Juristenes Hus – Kristian Augusts gt. 9 

Tilstede: Ken Woodward, Svein Joakimsen, Erik Vebner, Terje Olsen, Siri 

Waade, Ove Vigdal 

Fraværende: Erik Simon Fougner 

Referent:  Svein Joakimsen 

 

375. GJENNOMGANG AV FORRIGE STYREPROTOKOLL 

Alle aksjoner fra forrige møte (09.03.15) er utført. 

 

376. ENDRING I STYRET OG ANSVARSFORDELING 

Trond Skaarud har fratrådt sin posisjon i styret av personlige årsaker. I stedet for å hente inn 

nytt medlem foretok styret en ny fordeling av arbeidsoppgavene blant de 7 gjenværende. Den 

nye fordelingen er som følger: 

Leder:    Ken Woodward, HV5 
Sekretær/nestleder:  Svein Joakimsen, HV3 
Leder selvkostkomité: Ken Woodward, HV5 
Leder planutvalg:  Erik Vebner, HV5 
Kasserer/økonomi/ 
medlemsregister:  Siri Waade, HV3 
Informasjon/nettredaktør: Terje Olsen, HV7 
Arrangement/aktiviteter: Ove Vigdal, HV1 
Løype/sti/vei:  Erik Simon Fougner, HV3     

 

377. STATUS SELVKOSTKOMITÉEN  

Det har gått 5 uker siden komiteens brev ble sendt til HVAS. Ennå er ikke svar mottatt. 

 

378. BEFARING AV STI / DUGNAD TIL SOMMEREN 

Styret og HVAS tidligere avtalte å holde en befaring etter vinteren for å se hvor eksiterende 

sti går igjennom HV9 og følge stien oppover mot Vardefjelltoppen for å eventuelt få den 

godkjent av grunneierne.   

HVAS ser nå ingen grunn til å holde en befaring på HV9 siden de ikke har merket området. 

HVAS antyder at mye av stien vil kunne ligge som i dag, men at den må flyttes noen steder. 
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Til tross for mange forsøk svarer HVAS ikke på avtalen om å holde befaring på stien oppover 

mot Vardefjelltoppen.  

Styret vil følge opp saken med håp om at en befaring likevel kan gjennomføres i sommer. 

 

379. INNKOMNE SKRIV 

Antall henvendelser til og via styret fra medlemmene er stor, og det tyder på stort 

engasjement. Styret bestreber å behandle og svare på alle henvendelser. Dette tar mye av tiden 

vår, og noen ganger kan det hende at tilbakemeldingen kommer vel sent. Vi håper på 

forståelse for dette.  

Styret har mottatt 15 E-poster eller skriv. De fleste er positive kommentarer til 

underskriftkampanjen, ellers varierende temaer. 

Styret har besvart på alle henvendelser direkte til Høgevarde vel.  

Kopier av høringsuttalelser blir ansett som for informasjon, arkivert, men ikke besvart. Likeså 

kopier av brev til Høgevarde AS, hvor Vellet mottar dette for informasjon. 

Kommunikasjon/eposter mellom styre- og komitemedlemmer tas ikke med i oversikten. 

Innsendte underskrifter til underskriftskampanjen tas ikke heller med i oversikten. 

Komplett liste over innkomne skriv er vedlagt referatet. 

 

380. RESULTAT AV UNDERSKRIFTSKAMPANJEN OG MØTE MED KOMMUNEN 29. MAI 

Responsen til vellets underskriftskampanje har vært enorm. Vi har fått inn hele 301 

underskrifter. Styret fikk også mange positive tilbakemeldinger fra medlemmene (se 

innkomne skriv).  

Et stort antall medlemmer fra alle hytteområder har skrevet under.  Størst respons er fra de 

som har sine hytter på Vardefjell-siden (HV4/5/6/7/8). Andel hytter på Vardefjell- området i 

forhold til totalen er 49% men andel av underskrifter fra Vardefjell- området ligger på 59%. 

Det var også en forholdsvis stor respons fra Brennåsen (HV1). Det er ikke så rart. Hyttefolk 

på Vardefjell-siden ønsker ikke at deres nærmeste fjellandskap nedbygges og Brennåsen har 

tidligere blitt lovet utbedring av vei- og trafikkforholdene.   

Vellet har møte 29. mai med Flå Kommunes ordfører Tor Egil Buøen og Rådmann Odd-Egil 

Stavn for å fremme vår sak og overrekke underskriftene. Vellet møter opp med Ken 

Woodward (leder HV Vel) og Hans Hermansen (medlem i Plankomiteen). Et bilde vil bli tatt 

og sendt over til Hallingdølens redaksjon sammen med opplysning om underskriftskampanjen 

med håp om at avisen skriver en artikkel. 

 

381. STATUS PLANKOMITEEN 

Plankomiteens merknader til kommunens detaljeringsplan for HV3-b vil bli sendt ut før 

fristens utløp 1.juni. 
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Styrets og plankomiteens store frustrasjon er at vi, 300 hytteeiere som har investert ca. 1 

milliard kroner i kommunen og i tillegg betaler årlige avgifter, ikke blir hørt i noen instanser 

til tross for utallige henvendelser. Styret har hittil valgt å ikke bruke media. Styret vil forsøke 

å få til møter med fylkeskommunen og fylkesmannen, og tanken på en henvendelse til 

Sivilombudsmannen ble også luftet. 

Jobbing med saken(e) fortsetter. 

Hans Hermansen, medlem i Plankomiteen, orienterte om kommunestyrets vedtak den 

04.12.2014 som gir HVAS tillatelse til utvidelse av eksisterende vann- og avløpsanlegg. Hans 

forklarte hvorfor Plankomiteen mener vedtaket et lovstridig og hvorfor de mener vellet må 

innsende en klage med den hensikt å få vedtaket ugyldigforklart. Styret støtter plankomiteens 

forslag. Utkast til klage sendes ut på remis til styret før den sendes til kommunen. 

 

382. MØTEPLAN 

Neste styremøte avholdes tirsdag 30.06.2015 i Claude Monéts allé 5, Sandvika kl. 17:00. 

Møtet deretter blir i slutten av august – dato fastsettes senere. 

 

 

 

Ken Woodward (leder)  Terje Olsen                   Erik Vebner 

_________________           ___________________              ________________ 

 

 

Svein Joakimsen             Siri Waade                    Ove Vigdal 

_________________           ___________________              ________________ 
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Vedlegg til pkt. 379 i referatet 

Innkomne skriv siden siste styremøte 

1) 22.04-15 x 2 Sti som går gjennom HV9 og opp mot Vardefjell fra Erik Gulsvik  

2) 26.04-15 Problemstillingen hvor det brøytes så langt ned at mye grus blir med fra Geirr 

Anfinnsen 

3) 05.05-15 Sti som går gjennom HV9 og opp mot Vardefjell fra Erik Gulsvik 

4) 05.05-15 Ordfører i Flå kommune, Tor Egil Buøen, bekrefter møte med HV Vel 29. mai 

5) 05.05-15 Støtter ikke underskriftskampanjen fra Fredrik Johansen 

6) 06.05-15 Støtter underskriftskampanjen og setter pris på vellets engasjement fra Tone og Peter 

Øyen 

7) 06.05-15 Forslag til ny instruks til underskriftskampanjen fra Audun Askerud 

8) 05.05-15 x 2 Sti som går gjennom HV9 og opp mot Vardefjell fra Erik Gulsvik 

9) 07.05-15 x 2 Innslag på lokalsendingen for Buskerud på NRK fra Kjell H. Hunderi 

10) 10.05-15 x 2 Støtter underskriftskampanjen og er negativ til HV15 og bygging av hytter i uberørt 

natur fra Reidar Hagen 

11) 11.05-15 Støtter underskriftskampanjen og takker styret for innsatsen fra Ragnhild & Bjørn 

Skjævestad 

12) 12.05-15 Støtter underskriftskampanjen og synes det er viktig å stoppe utbyggingen oppover mot 

Vardefjell fra Jan Kjærstad 

13) 18.05-15 Støtter underskriftskampanjen og takker styret for initiativ fra Tormod Ølberg  

14) 20.05-15 Støtter underskriftskampanjen og etterspør referat fra årsmøtet fra Bjørn Eidem  

15) 26.05-15 Nød plakat – hytte fra Wenche Myhre 
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Styrets kontaktliste 
Ken Woodward, Leder / 
Leder selvkostkomité 

91652573 HV 5 

Siri Waade, 
Økon./Kasserer/medl.reg. 

91667473 HV 3 

Svein Joakimsen, Sekretær 
og nestleder 

93047311 HV 3 

Terje Olsen,  Info & nett 98159669 HV 7 

Erik Vebner, Plankomité. 45401739 HV 5 

Erik Simon Fougner. 
Løype/sti / vei 

91785101 HV 3 

Ove Vigdal, Arrangement 90033409 HV 1 

Erik Gulsvik 90092544 HV AS 

   

 

 


