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Eigelandsdalen grunneierlag - referat fra styremøte 3.10.2016  
 
Styremøte avholdt 3. oktober 2016 kl. 1930-2130 
Sted: Lerviksgården, Egersund  
 
Tilstede: Sverre Aamodt 
  Jan Arne Rogstad  

Trond Å. Karlsen 
Ådne Iversen 

 
 
Sak 22-2016: Status økonomi mv. 
8 medlemmer har fortsatt ikke betalt inn medlemskontingenten for 2016. Kasserer sender ut 
ytterligere påminnelse til disse. Samlet beholdning på bankkonto er kr 96.944,04. 
 
 
Sak 23-2016: Vann- og avløpsprosjekt 
Sverre, Trond og Ådne var 21/9 på flere timers befaring i hyttefeltet med fokus på mulige steder 
for etablering av vannkilder og aktuelle/mulige ledningstraseer for vann og avløp.  
 
Med befaringen som utgangspunkt la Trond fram et foreløpig kart over mulige traseer for 
ledninger, og styret diskuterte videre arbeid og strategi. Sverre sjekker opp aktuelle 
brønnboringsfirma, Ådne undersøker videre aktuelle momenter knyttet til vannbehandling samt 
Mattilsynets krav til vannforsyningsanlegg og godkjenningsprosess knyttet til dette, Trond 
ferdigstiller kart med forslag til ledningstraseer og utformer stikkordsmessig liste over 
kravspesifikasjoner knyttet til ledningsnett, pumpestasjoner og renseanlegg for avløp. Jan Arne 
ferdigstiller oversikt over interesserte hytter på Kjell Egelandsdal sitt område. I tillegg sjekker 
Trond opp hva som trengs av kommunale tillatelser for de ulike tiltak som prosjektet omfatter, og 
størrelsen på gebyrer i tilknytning til dette.  
 
 
Sak 24-2016: Vei over myr 
Jf. sak 10 på Årsmøtet 2016, og styresak 17-2016. 
 
Aktuelle hytter ønsker nå bygge vei over myra, i stedet for sti som opprinnelig tenkt. 
Sverre og Ådne deltok 3/10 på befaring sammen med noen av de aktuelle hytteeierne. 
Ønsket trase for planlagt vei med parkeringsplass i enden, var stukket ut i forkant. 
 
Med utgangspunkt i føringene og mandatet som ble gitt fra årsmøtet, stiller styret seg positiv til 
ønsket og planene om vei. Utkast til en avtale mellom grunneierlaget og de aktuelle hyttene ble 
gjennomgått. Tiltaket skal ikke iverksettes før naboer er varslet og offentlige tillatelser foreligger.  
 
 
Sak 25-2016: Eventuelt  
a) Styreleder sender snarest mulig ut en kort statusrapport til medlemmene 
b) Nytt styremøte 15.11.2016 kl. 19.00 
 
 
 
3. oktober 2016 
 
Ådne Iversen    
styreleder/referent 
 


