Storholmen Utbygging SA
Storholmen Utbygging SA ble stiftet den 18. januar og blir nå registrert i
Brønnøysundregistrene. Stiftere og styre i selskapet består av prosjektgruppen som har
jobbet med utbyggingen av VA anlegget. Det vil bli opprettet et medlemsregister i
utbyggingsselskapet hvor de som har betalt anleggsbidrag blir medlemmer.
Alle utbyggingskostnader vil gå via dette selskapet. Anleggsbidrag fra hytteeierne skal
innbetales hit. Dette selskapet blir oppløst når anlegget er overdratt til Storholmen Drift SA.
(Storholmen Drift SA vil bli stiftet samme kveld som årsmøte og medlemsmøte i Inns
Hytteeierforening avholdes. Det kommer egen informasjon om dette.)
Som de fleste er kjent med så er utbyggingen godt i gang og fremdriften er god. Vi har fått
godt med kredittid fra entreprenørene, men vi nærmer oss nå tidspunktet hvor de første
fakturaene må betales.
I møte den 8. oktober 2015 ble det fremlagt et prisestimat på utbyggingskostnadene på ca.
kr. 54.000,- eksklusive moms basert på 32 stk på vann og avløp. Etter at endelig
påmeldingsfrist var gått ut, hadde det kommet til flere hytter og vi endte til slutt opp med 43
stk. på vann og avløp. Dette førte til endring av en del traseer og det ble flere meter med
grøft og rør. Revidert prisestimat etter disse endringene er ca. kr. 60.000,- eksklusive moms.
Tilkobling av vann kommer i tillegg.
Det er viktig at vi sikrer oss god likviditet i prosjektet fremover slik at vi har rom til å bl.a. å
forskuttere moms. Refusjon av moms skjer i etterkant basert på faktiske kostnader. Endelig
avregning av prosjektet og refusjon av moms gjennomføres når prosjektet er ferdigstilt.
Vi ber om at det innen 15. februar 2016 betales inn kr. 70.000,- til kontonr. 4484.13.86881
Vedlagt finner dere siste versjon av medlemsavtalen og vedtekter for Storholmen Drift SA,
samt stiftelsesdokumentene for Storholmen Utbygging SA.
Ta gjerne kontakt med undertegnede eller andre i prosjektgruppen hvis det er behov for
ytterligere informasjon.
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