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Det er i perioden avholdt 5 styremøter, ellers har vi hatt dialog når vi treffes og via telefon og
e-post.

Dugnad

Kloppene ble forbedret ved at en ekstra rad med planker nederst på rekkverkene ble montert.
For å bedre sikkerheten for de små.

Parkeringsplass nr. 2 ble utvidet noe mot vest på plassene 59-68. Senere er det utført trefelling
og rotfjerning samt grusing av dette området slik at det er blitt mindre trangt for mange å
parkere. Rotfjerning og grusing ble en innkjøpt tjeneste. Plassene 59-68 er målt opp og blir
merket på nytt. Her kan det trolig bli plass til 1-2 biler til.
Det er lagt planer for utbedring av stien over fjellet på Stabbursholmen mellom kloppene.

Parkeringsplassene

Høsten 2016 ble grunneier på parkeringsplassen spurt om muligheten for å anlegge noen
ekstra parkeringsplasser på innsiden av bommen mot transformatoren. Bakgrunnen for dette
var mange henvendelser fra medlemmene om trange parkeringsforhold flere steder, spesielt
på plass nr. 2, 71-79 hvor man ønsker seg skråparkering. Og på langsiden på plass nr. 1, 9 +
22-43 hvor det også er trangt. Hvis det er mulig å anlegge noen helt nye plasser kan plass(er)
flyttes fra de 2 nevnte problemstrekningene og bedre forholdene der.
Grunneier var positiv til noen nye plasser innenfor bommen, og etter kommunikasjon med
kommunen godkjente de at dette området kunne utbedres slik at det er mulig å parkere på det.
Planen var da å fjerne røtter og stener, og legge et lag med grus/subbus.
Før opparbeidelsen av de ekstra plassene ble startet ble det sendt ut en melding til de
nærmeste hytteeierne. Etter noe kommunikasjon mellom styret og noen av hytteeierne ble det
sendt inn en formell klage på godkjenningen av parkeringsarealet til kommunen. Kommunen
trakk da tilbake sin godkjenning av å bruke arealet til parkering og ba FHL om å sende en
formell søknad. Styret ønsker ikke å bruke midler på en søknad hvor risikoen for et avslag er
stort, både i kommunen og hos fylkesmannen.
Det blir dermed ingen bedring av parkeringsforholdene i denne perioden.
www.femdalsundhyttelag.net

Styret oppfordrer alle til å holde sin parkeringsplass mest mulig fri for busker og trær.
Handikapparkeringsplassene i sundet blir av og til brukt av bilførere uten rett til det. Men
spørsmålet er om plassene er ment for langtidsparkering av personer med HC-tillatelse? Styret
har undersøkt med kommunen om det er mulig å skilte med tidsbegrensning eller annet.

Postkasser

Posten har bedt om at postkassene på stativene sorteres til nummerrekkefølge etter
hyttenummer, men etter innføringen av adresser på alle hyttene bør sorteringen heller være
etter adresse.
Men samtidig er tilstanden på postkassestativene dårlig, en midlertidig utbedring ble gjort
sommeren 2016, men en større jobb planlegges. I den forbindelse er det trolig at behovet for
stativer og postkasser er mindre og styret har startet en kartlegging av hvor mange som
fortsatt ønsker å ha postkasse i Femdalsund. Så langt ønsker 20 % fortsatt postkasse. Frist for
tilbakemelding er satt til 31 juli 2017.
Styret forsøker å få amedia til å sette opp en samlekasse for aviser i Femdalsund (slik det er i
Bjørnevaagen), men det er dårlig respons fra amedia.

Informasjon/nettside (e-postadresse)
Nettsiden oppdateres når det ”skjer” noe, og vi tar gjerne i mot relevante bilder og tekst fra
medlemmer for utlegging.
Styret har e-post adresse til drøyt halvparten av hyttene/medlemmene, men det er ønskelig at
alle oppgir en e-post adresse for mottak av informasjon og faktura. Vi sparer da mye i porto
og papir. En mulighet er å innføre gebyr for fakturering på papir.

Kråkerøy 30. juni 2017
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