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ÅRSMELDING 2015
Styret har i perioden bestått av følgende medlemmer:
Leder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Styremedlem

Per Kragøe
Øystein Bu
Toril Tallaksrud
Heidi Marheim
Pål Carlson

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

Medlemmer:
Foreningen har pr. dato 89 medlemmer.
Det er pr. skrivende stund en stor restanse vedr. årskontingent.

Styrets arbeid:
Det har vært avholdt 3 styremøter i 2015.
Styrets leder fikk slag i Spania og har lenge vært sykemeldt.
Han er fortsatt sykemeldt men er nå på bedringens vei.
Før årsmøtet i 2015 arbeidet arbeidsgruppen for Vann og Avløp som besto av Per Kragøe,
Geir Dalen og Pål Carlson intensivt for å kunne fremme et forslag til årsmøtet om
organisering av et nytt Vann og Avløpsselskap HVA SA.
Dette ble stiftet rett etter årsmøtet i 2015.
Høsten gikk med på å samle alle data over brukere av HVA SA i et sentralt register.
Det ble åpnet egen bankkonto og pr. skrivende stund er alle brukere med i HVA SA.
Det er kommet til 2 nye hytter.
Styret har ikke i 2015 laget ny langsiktig handlingsplan. Det har imidlertid blitt jobbet videre
med ikke avsluttede saker fra forrige handlingsplan.
Veisaken har vært i fokus og i høstbrevet som ble sendt ut sammen med innkreving av
kontingent ble det skisert en fremdriftsplan fra grunneier over utbedring av veier i Holmsåsen.

Dugnad 2015.
Det ble avholdt dugnad som vanlig, med mange arbeidsglade personer, som møtte opp og
gjorde en stor innsats. 25 personer møtte opp og alle gjorde en hederlig innsats.
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Dette ble gjort:
 Stranda på Gunnar kjær ble ryddet.
 Stien opp fra båthavna ble ryddet og gjort klar til sesongen. Alt som ble kappet ble
kjørt til en traktorhenger som Grunneier hadde stilt til disposisjon.
 Det ble fordelt bemanning slik at det ble ryddet over et større område.
 Stein Brekke organiserte dugnaden i Øvre Holmsåsen.
Stor takk for bra innsats til alle som møtte fram og bidro.

Gunnar
Gunnar gjengen var i drift og Gunnar ble sjøsatt på behørig vis.
Nyvalgt styremedlem Heidi Marheim organiserte bemanning og utsetting av Gunnar.
En stor takk til dere som tar ansvar og passer på Gunnar.

St. Hans 2015.
St. feiring på Gunnarskjær ble ikke gjennomført i 2015 grunnet liten interesse for
arrangementet.

Veier og veivedlikehold.
Styret har samarbeidet med Grunneier Kristin, det har vært befaringer og Kristin har laget en
handlingsplan som er beskrevet i punkter over og i høstbrevet.
Noe er allerede utført.
Utbedring av Steintrappa fra Holmsåsen og ned på kyststien er utbedret som et
samarbeidsprosjekt mellom grunneier og Holmsåsen Hytteierforening.

Toalett i havnen ved Gunnarskjær.
Knut Harald Johansen har også i 2015 holdt toalettet i båthavna på Gunnars kjær rent og pent.
En stor takk til Harald.

Postkasser
Postkasser er fortsatt en utfordring.
Det henvises til fjorårets årsmelding som beskrev utfordringen.
2015 ga ingen løsning på postkasser for brev. Bugtegaten var lenge et lys i mørke, men det
ble varslet om bom i Bugtegaten og da måtte planene revurderes.
Heldigvis ble bom frafalt.
Det siste forslag nå er at postkasser som tar imot aviser blir stående der de er.
For de som ønsker omadressering av brev vil det bli satt opp en felles postkasse (stor) hvor
navnene til de som ønsker omadressering må settes på.
Det blir 1 kasse i Bugtegaten for de som har postadresse Bugtegaten og en ved begynnelsen
av minuttbakken.
Styret ber om melding til Pål Carlson fra de som ønsker omadressering av post til
pcarlson@online.no med korrekt navn og hytteadresse.
Alternativt tlf. eller sms. til 97717460.

Foreningens hjemmeside
Hjemmesiden har hatt sine problemer, men er nå for det meste opp og går.
Adressen er www.holmsasen.no
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Velg Medlemsinfo. og du kan gjøre endringer i hvem som kan bruke bommen, navn og
hjemmeadresse samt mobilnummer.
Mobilnummeret som står i innkallingen er det nummeret sikkerheten i løsningen vår benytter
seg av, så si ifra hvis det er feil.
Ved alle oppdateringer får du tilsendt en SMS til dette mobilnummeret med en fem-sifferet
kode, som må angis ved registering av endringen.
Velg kartfunksjonen, og du kan se hvilke hytter som er medlem i foreningen, samt litt info om
eier og nærmeste naboer. Dette krever brukernavn og passord, som også kan hentes via
medlemsinfo funksjonen.
Holmsåsen hytteeierforening er også på facebook:
http://www.facebook.com/holmsasen
Her legges det ut litt mer uformell informasjon fra foreningen og medlemmer

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, 04.04.2016

Styret i Holmsåsen Hytteeierforening.
Per Kragøe, Toril Tallaksrud, Heidi Marheim, Øystein Bu og Pål Carlson.

