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ÅRSMELDING 2013
Styret har i perioden bestått av følgende medlemmer:
Leder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Styremedlem

Per Kragøe
Hege Gyllstrøm.
Toril Tallaksrud
Geir Dalen
Gro Gjestland Strand

Revisor og valgkomité:
Revisor
Helge Solberg
Revisor
Knut Harald Johansen
Valgkomité
Pål Carlson
Valgkomité
Jon Haugen

Medlemmer:
Foreningen har pr. dato 89 medlemmer, en innmelding. Alle har betalt kontingent.

Styrets arbeid:
Det har vært avholdt 2 styremøter i løpet av 2013, men styret har kontakt utover styremøtene.
Styret har ikke i 2013 laget ny langsiktig handlingsplan. Det har imidlertid blitt jobbet videre
med ikke avsluttede saker fra forrige handlingsplan.
Det gjenstår imidlertid noen saker og nye saker er kommet til i løpet av de siste 2 år.

En oppsummering av hva vi har jobbet med siste året.
1. Dugnad
Det har blitt avholdt dugnad lørdag den 15. juni, med mange arbeidsglade personer, som
møtte opp og gjorde en stor innsats. Dette ble gjort:
 Rydding rundt båthus og på stranden.
 Gunnar ble fikset og benker og bord beiset.
 Trappen fra Øvre til nedre ble rustet opp, vasket og beiset.
 Kvist langs veien ble fjernet ved hjelp av fliskutter.
 Rydding langs stier og gangveier.
I år var det mange som deltok, og vi fikk gjort det meste som var planlagt..
Stor takk for bra innsats til alle som møtte fram og bidro.

2. Gunnar
Takket være innsatsen til Erik Jenskaug "med mannskap" kom Gunnar også i 2013 både på og
opp av vannet. Sender en stor takk til dem som gjør det mulig for oss andre å benytte "vår
alles Gunnar" gjennom sesongen.
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Men i løpet av vinteren har Gunnar forsvunnet! Styret har kontaktet politi, redningsskøyta og
fiskeren i Holmsbu, Runar Larsen. Ingen har sett noe, men Runar antar at den har drevet i
retning Holmestrand og regnet med at det skjedde lille Juleaften, da var det springflo og
voldsom vind.

3. St. Hans 2013.
St. Hans feiring ble ikke gjennomført, men vi har allerede fått løfte fra hytteeier som skal
holde dette i 2014.

4. Veier og veivedlikehold
Det har ikke vært den ønskede fortsettelsen på veivedlikehold som så frem til.
Styret skal ta opp dette med Kristin Blichfeldt.

5. Trappen på Gunnarskjær.
Rekkverk til trappen på Gunnarskjær er nå montert. Rekkverket sikrer også området rundt
toppen og slutten av trappen. Vi har også fått rekkverk ved badetrappen, dette er en gave fra
Lise og Morten Meian, som har levert rekkverkene.

6. Toalett i havnen ved Gunnarskjær.
De som ønsker nøkkel til toalettet i båthavna bes å kontakte styret v/Per Kragøe.
Det er laget en del nøkler som kan kjøpes for kr. 100 pr. stk.
Knut Harald Johansen har også i 2013 holdt toalettet rent og pent. En stor takk til ham.

7. Renovasjon
Malingsspann og utrangerte hagemøbler skal ikke settes ved søppelcontainerne, men leveres
gratis på kommunens søppelfylling ved Elgskauåstunnellen RV23.
Og når søppelkasser er lagt ned om høsten, så skal det ikke kastes i dem!
Takk til RfD som tre år på rad, har tømt en gang ekstra etter sesongslutt grunnet uvettig
kasting i kasser som ligger på bakken.

8. Postkasser
Mange medlemmer har fått brev fra posten om flytting av postkasser. Styret har hatt god hjelp
av Pål Carlson, som har hatt kontakt med posten og kommunen om egnet plassering av nye
postkasser. Etter fornyet vurdering har posten akseptert at postkasser i Øvre Holmsåsen blir
der de er, men det må ryddes en sti fra parkering utenfor bommen til postkassene.
Det er heller ikke klart hvilke aviser som ikke bruker posten til distribusjon, og om disse
fortsatt vil levere der postkasser står i dag.
Vi har fått OK fra kommunen for oppsetting av stativ for 35 kasser i veien som går inn
mellom lekeplassen og gamle postkontoret i Holmsbu. Vi kommer tilbake når ting er mer
avklart.
Posten vil fortsatt bli fordelt til gamle kasser inntil vi har nye på plass, dette skjer nok på
dugnaden.

9. Holmsåsen vann og avløp
Styre har mottatt forespørsel om overtakelse av ansvar for HVA, men synes ikke dette var en
oppgave som naturlig hørte hjemme i en frivillig forening. Det vil kreve en oppfølging og
økonomisk risiko som vi ikke er lystene på å ha.
Men det skal avholdes et møte mellom HVA og styret, så vi vil informere nærmere på
årsmøtet.
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10.

Samarbeide med grunneier

Vi har de siste årene hatt samarbeidsmøter med Kristin Blichfeldt, og har tatt opp saker av
felles interesse, som merking av stier, vedlikehold av veier, parkering og adkomst til
Gunnarskjær.
Vi er har ikke registrert nevneverdig oppfølging av det vi blir enige om, fra Kristins side.
På et tidligere møte med Kristin ble vi enige om å dele kostnader til trapp i sørenden av
stranden. Vi vil nå be om at dette påbegynnes, så trappen kan stå klar til sommeren.
Etter et overslag utfra hva andre trapper har kostet, ber vi Kristin bygge trapp med tilskudd på
inntil 25.000 fra foreningen.

Foreningens hjemmeside er oppe og går og en del informasjon vil bli lagt ut her.
Adressen er www.holmsasen.no
Holmsåsen hytteeierforening er også på facebook:
http://www.facebook.com/holmsasen

Etter lang vinter ser vi atter mot lysere tider. Styret ønsker alle medlemmer velkommen til
sommerparadiset i Holmsbu. For at det fortsatt skal forbli et paradis oppfordrer vi alle til å ta
vare på miljøet rundt.

Holmsbu, 25.03.2014

Styret i Holmsåsen Hytteeierforening.

