ÅRSBERETNING INNSHYTTEEIERFORENING 2016
I STYRET:
Marianne Lyngstad, leder.
Robert Fjerdingen, kasserer.
Harry Olsen, styremedlem.
Knut Arne Selli, styremedlem og ansvarlig for hjemmeside/mail.
Rigmor Vangstad, sekretær.
Styret har hatt 6 styresmøter.
Pluss fulgt tett opp infomøter omkring renovasjonsavgift hytter/fritidsboliger,
snøskuterløyper Verdal kommune og samarbeidsmøter mht opprettelse av Sandvika
skiløyper.
De viktigste sakene:
-Renovasjonsavgift hytter/fritidsboliger.
Dette er vedtatt høsten 2016. Alle hytte-eierforeningene i Verdal og Levanger er nå gått
sammen mht felles sak mot Innherred renovasjon. Bla når det gjelder fastsettelse av
pris. Foreningen ønsker videre å sette kriterier mht plassering/organisering av dunker.
Siste nytt vil bli lagt frem på medlemsmøte.
-Snøskuterløyper Verdal Kommune
Flere løypealternativ har vært aktuelle. Nåværende forslag til led er fra Olavsbrua og opp
på Åbofjellet (gjenstår lite av den traseen som var tenkt.)
Harry Olsen har etablert møter med representanter fra ulike hytteeierforeninger og
representant fra kommunen v/Kvernmo. Harry Olsen valgt som representant for
hytteeierforeningene.
Forum for natur og friluftsliv(samling av ulike foreninger) v/Marius Nilsen er også svært
engasjert i denne saken.
Kommunen har foretatt konsekvensutredning mht fugle og hekkesesong, og verdisetting
av friluftsområdet. (Hytteeierforeningen har sendt inn motforesigelser til
konsekvensutredningen.)
Kommunen kartlegger støy.(Regler på det med støy i forhold til helse) Området er
definert som et viktig friluftsområde og det er en del hekkeplasser og fugleliv i
områdene. Harry legger frem siste nytt på medlemsmøtet.

-Skiløyper Sandvikaområde
I tillegg til representanter fra styret har Petter Ivar Valbekmo, Tor Johnsen og Stig Krogstad
har vært med i forslag til utarbeidelsen av ny skiløypeavtale med Røde kors.
(Røde kors ønsker en lengre avtale mht økonomisk forutsigbarhet. De ønsker også en
samlet gruppe å samarbeide med.) Det er forslag om at alle hytteeierforeningene går
sammen og danner Sandvika skiløyper (NB egen facebookside.). Det vil med dette bli et
sammenhengende løypenett. Røde kors tilbyr å kjøre opp hver helg fra og med 1 helg i
Januar. For medlemmene i Inns vil dette medføre en liten økning i pris.
Dette taes opp og stemmes over på medlemsmøte.

-Gapahuker ved Litjbellingsåa og Godbekktjønna.
Robert Fjerdingen har undersøkt priser på gapahuker og sendt inn søknad til Statsskog
mht plassering. Viser seg at dette vil medføre store utgifter mht papirarbeide og
dokumentavgifter. Det er dessuten stor sannsynlighet for at dispensasjon ikke gies.
Robert orienterer nærmere om dette på årsmøtet.

-Kart med Navnsetting av hyttene.
Knut Arne Selli og Robert Fjrdingen har jobbet med kart og navnsetting av hytteeiere i øvre
del av hytteeierforeningsområdet. Dette sendt nå ut på mail til medlemmene.

-Storholmen drift SA
Selskapet stiftet ved forrige medlemsmøte. Stor dugnadsinnsats blant enkelte i styret og
andre medlemmer i foreningen også i 2016 for å få vann og kloakkannlegg opp å gå.
-El-bom Storholmen
Stor dugnadsinnsats blant flere medlemmer for å få dette på plass.
-Endringer Bank og Brønnøysundregisteret.
Leder Marianne Lyngstad har gjennomført nødvendige endringer.

Sted/Dato………………………………………………………….
Leder…………………………………………Sekretær……………………………………………
Marianne Lyngstad

Rigmor Vangstad

