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1. Utbyggingen av Jørgen Bernersvei
Etter siste «varsel» som egentlig er en ferdig byggesak uten noen flere former for
høringer og innspill så har kommunen sendt ut en byggeplan som i prinsippet betyr at
utbygger skriver under og så setter i gang. Se på dokumentene på websidene våre.
Dog er det (heldigvis) ikke så enkelt allikevel av den grunn at vi eier Skogveien,
Garasjesameiet eier garasjegrunnen og beboerne langsmed Skogveien eier sitt. Dette
betyr at utbygger ikke kan eksekvere planen før alle formaliteter er på plass.
På den bakgrunn har vi hatt 2 møter med kommunen og 1 møte med utbygger
Evensgaard (Holst er også utbygger). Basert på møtene jobber vi nå med et mål. Det
er at kommunen skal ta over hele Skogveien ikke bare strekket Jørgen Bernersvei
krysset – Riksveien. Hvem som betaler eventuel utbedring er uvesentlig for oss
sålenge ikke vi blir belastet for noe vi ikke har bedt om ei heller trenger. Et annet
viktig punkt som må avklares 100% er om kravet til å utbedre Skogveien uten å gå inn
på grunneierenes eiendommer lar seg gjøre slik planen tilsier.
Vårt neste skritt nå er møte med Svein advokat for å avklare hvordan vi går videre
etter vårt siste møte med utbygger Evensgaard 1/10/2015.
2. Garasje og tilhenger og problemer
Vi har utfordringer ift utlån av garasjeutstyr og da spesielt tilhenger. Det viser seg at
det ved anledninger det siste året er slik at folk låner tilhenger, skader oppstår men
de ansvarlige rapporterer ikke om det og tar således ei heller ansvar for sitt lån.
Dette påfører SVHF ekstrautgifter hver år, og det medfører belastning for den som til
enhver tid har ansvaret for utlån, for tiden Betten. Betten har meldt seg frivillig, og
hun gjør en fantastisk jobb, mye mer enn vi har lov til å forvente av en person som
gjør noe frivillig over tid. Etter siste tids utfordringer har Betten laget et oppdatert
opplegg. Vi har laget et skjema som ligger på websiden (ila dagen) som viser hvordan
man skal gå fram. Et skjema som skal være utfylt før man i det hele tatt plukker opp
røret og ringer Betten. På skjemaet vil det stå hvilket ansvar du har som låntager av
gratis utstyr. Hvis man ikke er klar for å ta ansvar, også for skader så kan man alltids
leie tilhenger på Statoil og tegne en forsikring mot skader på den.
Vi satser på at dette vil fungere. Fortsetter problemene kan konsekvensen bli at vi
mister vår frivillige. Skjer det vil styret måtte vurdere å suspendere utlån fram til
årsmøtet slik at årsmøtet kan ta stilling til hvordan man ønsker å løse dette videre.
Skader på utstyr med ansvarsfraskrivelse har alltid vært utfordringen med utlån.
En beskjed fra Betten her: Hilde tar over utlån 7-16 september
3. Ellers satser vi på et infoskriv etter neste styremøte som er 19/10/2015
Da vil det komme mer info om andre saker vi også holder på med
Ha en fin dag videre. Mvh Roy

