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REFERAT STYREMØTE HØGEVARDE VEL 

Dato:  30.06.2015 

Tid:  17:00 – 19:00 

Sted:  Claude Monéts allé 5, Sandvika 

Tilstede: Ken Woodward, Svein Joakimsen, Erik Vebner, Erik Simon 

Fougner, Siri Waade, Ove Vigdal 

Fraværende: Terje Olsen   

Referent:  Svein Joakimsen 

 

383. GJENNOMGANG AV FORRIGE STYREPROTOKOLL 

Alle aksjoner fra forrige møte (26.05.15) er utført. 

 

384. ØKONOMI  

Medlemskontingent for 2015 er sendt ut. Status pr 15 juni: 230 innbetalinger er 
registrert, mangler da 140 stykker av de som står på listene våre pr i dag. 

 

385. STATUS SELVKOSTKOMITÉEN  

Styret har fått mange positive kommentarer fra medlemmene til vellets kommentarer til 

HVAS’ fakturering av a-kontobeløp juni 2015 (se punkter under innkomne skriv).  

Det har gått 10 uker siden komiteens brev ble sendt til HVAS. Ennå er ikke svar mottatt til 

tross for purring. 

 

386. AVRAPPORTERING AV MØTER MED KOMMUNEN 29. MAI OG FYLKESMANNEN 19. 
JUNI 

Møte med kommunen ble avholdt 29. mai. Vellet overrakk 301 underskrifter til ordføreren fra 

underskriftskampanjen og gikk gjennom de fire kravene som står på underskriftskampanjen. 

Et bilde ble tatt og sendt over til Hallingdølens redaksjon sammen med opplysning om 

kampanjen. En artikkel om saken ble publisert i avisen 2dre juni. Vellet sendte et utkast til 

møtereferat til ordføreren. Ordføreren har svart at kommunen er enig i hovedtrekkene i 

referatet, men ønsker å komme tilbake med noen endringer og presiseringer. Når referatet er 

ferdig legger vi det ut på vellets hjemmeside. 

Møte med Fylkesmannen ble holdt 19. juni. Vellet overrakk Fylkesmannen kopi av 

underskriftene på møtet og gikk gjennom de fire kravene som står på underskriftskampanjen. 

Vellet presenterte vellets argument og begrunnelse for hvorfor vi mener Fylkesmannen har 

grunn til å ta våre klager til følge og endre kommunens vedtak om omregulering for 

Gulsvikfjellet. 
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387. SAKER FRA PLANKOMITEEN 

a) Kommunens vedtak om detaljreguleringsplan for HV3-b, frist 20. juli; vellet vil sende 

inn innsigelse mot asfaltering av veien fra lavvoen til servicesenteret (da dette vil generere 

høyere fart og større fare for ulykker), og også til selve reguleringsplanen. 

b) Kommunens vedtak om avvisning av vår klage til utvidelse av VA-anlegg, frist 9. juli; 

Hans Hermansens innspill sendes til kommunen innen fristen. 

c) Kommunens vedtak om endring av rekkefølgebestemmelser (Rv7 avkjøring til HV); 

vellet sender innsigelse på at rekkefølgebestemmelser ikke følges. 

 

388. BEFARING AV STI / DUGNAD TIL SOMMEREN 

Styret registrerer at HVAS har gått opp ny skiløype. Hvor og hvor lang den blir er foreløpig 

ukjent. Men tiltaket er positivt. 

Dugnad på stier er planlagt til 5. september. Oppslag kommer. Styret oppfordrer likevel alle 

som ferdes på de merkede stiene om å rydde/rense der det trengs. Styret vil anmode HVAS 

om å gjøre stiene bedre kjent, f.eks. ved å tegne dem inn på løypekartet og ved skilting. 

 

389. ARRANGEMENT/AKTIVITETER 

Fiskekonkurransen avholdes 8. august. Plakater henges opp. 

Styret vil vurdere å arrangere en sensommerfest på fjellet i år. 

 

390. 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 20 E-poster eller skriv. De fleste er positive kommentarer til vellets 
kommentarer til HVAS fakturering av a-konto beløp juni 2015, 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. 

Komplett liste over innkomne skriv er vedlagt referatet. 
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390. MØTEPLAN 

Neste styremøte avholdes tirsdag 18.08.2015 i Juristenes Hus i Christian Augusts gt. 9 kl. 

17:00. Møtet deretter blir tirsdag 6. oktober. 

 

 

 

Ken Woodward (leder)  Erik Simon Fougner               Erik Vebner 

_________________           ___________________              ________________ 

 

 

Svein Joakimsen              Siri Waade                    Ove Vigdal 

_________________           ___________________              ________________ 
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Vedlegg til pkt. 379 i referatet 

Innkomne skriv siden siste styremøte 

1) 27.05-15 Problemstillingen hvor det brøytes så langt ned at mye grus blir med fra Geirr 
Anfinnsen 

2) 08.06-15 Fylkesmannen i Buskerud, Ingebjørg Haug, bekrefter møte med HV Vel 19. juni 

3) 09.06-15 x 2 Kommentarer til HVAS fakturering av a-konto beløp juni 2015 fra Erik Gulsvik  

4) 10.06-15 Støtter vellets kommentarer til HVAS fakturering av a-konto beløp juni 2015 og takker 

for innsatsen fra Sondre Aannø 

5) 10.06-15 Støtter vellets kommentarer til HVAS fakturering av a-konto beløp juni 2015 og har 

noen spørsmål/kommentarer fra Svein Lyngroth 

6) 10.06-15 Støtter vellets kommentarer til HVAS fakturering av a-konto beløp juni 2015 og har 

noen spørsmål fra Ragnhild og Regan Skjaevestad 

7) 11.06-15 Støtter vellets kommentarer til HVAS fakturering av a-konto beløp juni 2015 fra Laila 

Halvorsen og Rune 

8) 11.06-15 Støtter vellets kommentarer til HVAS fakturering av a-konto beløp juni 2015 og takker 

for innsatsen fra Geirr Anfinnsen 

9) 11.06-15 Støtter vellets kommentarer til HVAS fakturering av a-konto beløp juni 2015 og har 

noen spørsmål/kommentarer fra John A Rein 

10) 11.06-15 Spørsmål til vellets kommentarer til HVAS fakturering av a-konto beløp juni 2015 fra 

Anniken C. Strøm 

11) 11.06-15 Støtter vellets kommentarer til HVAS fakturering av a-konto beløp juni 2015 og takker 

for innsatsen fra Elisabeth og Petter Husebye 

12) 11.06-15 Takker for svar til spørsmål til vellets kommentarer til HVAS fakturering av a-konto fra 

Ragnhild og Regan Skjaevestad 

13) 15.06-15 Støtter ikke vellets kommentarer til HVAS fakturering av a-konto beløp juni 2015 fra 

Roger Kaspersen 

14) 15.06-15 Varsel om oppstart av detaljregulering og Dollhus og Mellomseter fjelltak fra Flå 

kommune 

15) 16.06-15 Støtter vellets kommentarer til HVAS fakturering av a-konto beløp juni 2015 og har 

noen spørsmål/kommentarer fra Bjørn Skotte 

16) 17.06-15 Støtter vellets kommentarer til HVAS fakturering av a-konto beløp juni 2015 og har 

noen ytterliggere kommentarer fra Bjørn Skotte 

17) 17.06-15 Spørsmål til vellets kommentarer til HVAS fakturering av a-konto beløp juni 2015 fra 

Rune Østerhaug 

18) 24.06-15 Melding om reguleringsvedtak: Detaljreguleringsplan for Høgevarde HV3-b fra Flå 

kommune 

19) 25.06-15 Melding om avvisning av vellets klage til utvidelsen av VA anlegg fra Flå kommune 

20) 26.06-15 Ordfører i Flå kommune, Tor Egil Buøen, bekrefter mottagelse av referat fra møte 29. 

mai og kommer tilbake med eventuelle endringer eller presiseringer 
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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 

   

 

 


