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SVINES VEL 
Referat fra årsmøte i Svines vel søndag 14. juni, Misjonshuset, Ytre 

Enebakk 
 
1. Åpning. De fremmøtte ble ønsket velkommen av styreleder Svein Garden. Medlemmene av styret 

presenterte seg selv, med navn, adresse og funksjon i styret. 

 

2. Godkjenning av innkalling. Innkallingen ble enstemmig godkjent. 

 

3. Godkjenning av dagsorden. Dagsordenen ble enstemmig godkjent. Svein ba om årsmøtets godkjennelse for 

at Jon Gunnar Weng fra Spydeberg kommune kunne formidle informasjon om vann- og avløpsarbeidet og 

svare på spørsmål før punkt 9 i innkallingen. Årsmøtet hadde ingen innsigelser til dette.  

 

4. Valg av ordstyrer. Styreleder Svein Garden ble enstemmig valgt. 

 

5. Valg av referent. Bjørg Foss ble enstemmig valgt. 

 

6. Valg av to personer til å undertegne referatet. Tone Scott og Tore Foss ble enstemmig valgt. 

 

7. Valg av to personer til tellekomité. Morten Strand og Rune Løkken ble enstemmig valgt. 

 

8. Antall stemmeberettigede inkludert fullmakter. 32 ved personlig oppmøte, 2 fullmakter. 

Informasjon om vann- og avløpsarbeidet ved Jon Gunnar Weng fra Spydeberg kommune 

Opprinnelig plan var å ferdigstille arbeidet på Svines før ferien. På grunn av vanskeligheter med å få klargjort 

pumpestasjonen ved Svineshalsen (kloppa), har det imidlertid blitt bestemt å flytte arbeidsstokken herfra og 

prioritere arbeidet på Hemnestangen syd og øst. Det betyr at arbeidet på Svines vil bli gjenopptatt etter 

sommerferien, og at anlegget her vil bli satt i drift i september.  

Alle vil få tilbud om gratis vannmålere fra Spydeberg kommune. Det vil bli avtalt en henteordning for disse. De 

som eventuelt allerede har gått til innkjøp av vannmålere, bør i første rekke kontakte selger og be om å få 

returnert disse. Hvis det ikke er mulig, vil Spydeberg kommune kjøpe disse vannmålerne. Energi1/Hafslund har 

iverksatt automatisk måling av strømforbruket. På sikt vil registrering av vannforbruket bli tilpasset denne, men 

foreløpig må det registreres ved manuell avlesning. 

Det ble stilt spørsmål om de som bare skal tilknyttes avløpet, skal ha vannmåler, og om også disse vil få denne 

gratis. Det var uklart hvordan dette skulle gjøres; vi avventer ytterligere informasjon.  

Søknad om godkjenning må sendes via rørlegger, og kan gjøres når som helst. Søknadsskjema kan lastes ned fra 

hjemmesiden til Spydeberg kommune. Det er absolutt forbudt å kople seg til anlegget før utprøving, 

ferdigbefaring og godkjenning. Ev. tilkoplete rør vil bli ”klippet” av Spydeberg kommune/Veidekke, med de 

ulemper/kostnader det vil medføre for ”synderen”. 

Det er hver enkelt hytteeiers ansvar å sørge for strøm til ”driftsskap” til egen pumpekum. 
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Ved sluttbefaring/overlevering av anlegget (NB! kun 20 minutter per eiendom!) vil det bli utdelt nødvendig 

informasjon og demonstrert bruk. 

Det vil bli opprettet en permanent og døgnkontinuerlig vaktordning i forbindelse med anlegget. Hendelser 

av prekær karakter skal meldes via telefon, uavhengig av tid på døgnet; mindre viktige hendelser med hensyn til 

drift/vedlikehold meldes i tidsrommet kl. 8–16 eller via e-post. 

Så langt er det ingen ting som tyder på at det vil bli noen økning i prisen for den enkelte hytteeier. 

Flere medlemmer ga uttrykk for misnøye med mangelfull informasjon, og det fremkom også klager på graving 

på privat grunn uten informasjon/tillatelse og plassering av stein/masse (også på tomter som ikke skal være 

med i ordningen), farlige grøfter og den dårlige standarden på veien. Det ble presisert at det er Spydeberg 

kommune som er ansvarlig for gravearbeidene, og de vil følge opp de klagene som kommer. Alle områder som er 

berørt av gravearbeidet, skal settes opparbeides til opprinnelig stand. 

Veien skal utbedres og få nytt toppdekke. Det ble ytret ønske om at veien ble skrapt før ferien; det ble hevdet at 

hjulsporene enkelte steder er så dype at biler ”subber nedi” midten. 

9. Styrets årsberetning. Siden alle medlemmer hadde fått årsberetningen sendt sammen med innkallingen til 

årsmøtet, var det enighet om at det var unødvendig å lese opp de enkelte punktene. Styret ga imidlertid 

utfyllende informasjon om noen av punktene i årsberetningen. 

 

9.1  Økonomi. Kasserer Marianne Bevum informerte om at vellet nå har god økonomi, noe som er grunnlag 

for styrets forslag om redusert medlemskontingent for kommende periode. Alle medlemmer har betalt 

kontingent for inneværende periode.  

 

9.2 Veien. Svein redegjorde nærmere for videre arbeid på veien ved avslutning av Veidekkes arbeid og om 

graving til nye dreneringsrør og flytting av kummer.   

 

9.3 Bommen. Også denne perioden har bommen vært utsatt for hærverk en rekke ganger. Ved ett av 

tilfellene er gjerningsmannen kjent og politianmeldt (uten at det tilsynelatende har skjedd noe mer).  Styret 

vurderer nettbasert drift av bommen, noe som vil forenkle det administrative arbeidet med nye tilganger 

osv. Det ble stilt spørsmål om ev. automatisk åpning av bommen ved utkjørsel. Svein informerte om at det 

hadde vært snakk om en slik ordning, men at det i tilfelle måtte være en sak for årsmøtet å avgjøre. 

 

9.4  Strømsituasjonen. Lars Huseby orienterte om status på strømsituasjonen per i dag. Han var i kontakt 

med netteier, og det planlegges å oppgradere strømkapasiteten på Svines. De planlegger å starte med dette i 

år, men det er lite sannsynlig at arbeidet vil bli ferdig på denne siden av årsskiftet. De eksisterende tre 

trafoene vil bli skiftet ut med to nye. I løpet av de nærmeste dagene vil netteier kontakte aktuelle grunneiere 

vedr. plassering av trafoer og kabeltraseer.  

 

9.5  Vellets hjemmeside. Hjemmesiden har vært ute av drift en periode pga. overgang til et nytt ”system”, 

men er nå oppe og ”går” igjen. 

 

Årsberetningen ble godkjent. 

 

10. Regnskap for 1.5.2014 – 30.04.2015. Kasserer Marianne Bevum gjennomgikk resultatregnskap og balanse. 

Regnskapet ble enstemmig godkjent.  

 

Det ble stilt spørsmål til Spikerverkets andel av kostnadene for vedlikehold av veien. Spikerverkets hytter 

ble tidligere bare utleid sporadisk. I dag er de fleste imidlertid utleid på åremål, hvilket betyr at de blir 

brukt mer, med tilsvarende slitasje på veien. Det har tidligere blitt inngått et forlik om Spikerverkets andel, 




