
Årsmøte i Lille Bjørnevatn velforening 
 
Frammøte: Ryger, Tveiten, Mathisen, Axelsen, Salvesen, Trydal,  Kjell Høgenes, Else Woxholt. o 
 
Ingen kommentarer fra fjorårets referat 
 
Kommentarer til innkallinga. Ingen spesielle, men må prøve å få den ut på mail før påske. 
 
Punkt 3 
Styrets arbeid: Ingen ting. 
Ble spørsmål om fjorårets befaring. 
Alle skal bare ta kontakt og avtale med grunneier. 
Lover og regler styrer også dette. Disse reglene ligger på hjemmesida.  
 
Økonomi: 
500 kroner i kassa. Ingen kontingent. 
 
Valg: 
Erling 
Olav 
Nils Ove 
 
Disse ble valgt for et år. 
Erling, Olav og Nils Ove ble valgt for 1 år til. 
 
Diverse 
 
Strøm: 
Møte i Lillesand 29. januar i Lillesand. 
Med strømkontaktene. 
Ble besluttet å ha en ny spørreundersøkelse. 
Minikraftverk med to lokale grunneiere. Kort vei til strøm. 
Positivt fra sist. Linja er ikke langt unna. Grunneierne er positive. Strømkontaktene jobber godt. 
Valle kommune skal hjelpe med en søknad. 
Den som er lengst unna skal betale mest, slik er reglene. Axelsen sier at det er viktig at vi som er 
i nærheten sier ja. Spørreundersøkelsen sier 50?50. Diskusjon rundt dette. 
Flere under årsmøtet var kritiske til strøm og ønsket å beholde området slik som det er. Flere er 
redde for at området skal utvikles og fortettes. En foreslo å direkte jobbe mot å utvikle området. 
Andre momenter: med strøm flere utgifter, klarer seg greit med batteri og solcelle. Ser ikke 
behovet for strøm.  
Får alle navnene til hytteeierne og tar noen stikkprøver og lager noen tall ut i fra det. 
Fullmakt til å forhandle... Ment som at han skal forhandle for de som er positive til strømsaken. 
Det er ikke en fullmakt fra velforeninga.. Axelsen sier at han ikke skal forhandle for velforeninga. 
Fortettinga på Bjørnevann gjelder det nye feltet, ikke å fortette de andre hyttefeltene. 
Kostnadsspørsmålet er viktig. Reelle tall må komme fram.  
Prosess med kommuneplan i Valle kommune. Hytteeierne blir bedt om å komme med innspill.  
Hvorfor strøm: Bli kvitt alle propan, solcelle pluss diverse duppeditter. 



Konklusjon: Det er ulike meninger i hytteforeninga om strømsaken. Noen er for og noen er mot. 
Stemninga i strømsaken kan vi ikke måle på møtet, men på tilbakemeldingene i 
spørreundersøkelsen. Viser undersøkelsen at mange er i mot, vil det trolig ikke komme strøm. 
Sommeren vil vise om en går videre med strømsaken. 
 
Løypekjøring 
Hadde vært moro å få til ei løype både sommer og vinter rundt Lille Bjørnevann. 
Ønsker om nye løyper må gis inn til kommuneplanen. 
Kommer det innspill til turløyper sommer og vinter sender vi det inn via velforeninga. 
Ønske om bro over de to bekkene. 
Skøyteløype 
Ikke fornøyde med løypene. 
 
 
 
 


