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SAKSLISTE:
Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 2: Valg av:
- møteleder
- sekretær
- 2 personer til å underskrive protokollen
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Etter årsmøte har vi 2 orienteringssaker.
Reidar Olsen fra Alta kommune vil orientere om rulleringen av arealplanen i
kommunen og hva dette vil ha å si for Bollo mht. veg, parkering, fortetting/nye
områder, campingvogner, hyttestørrelse etc.
Knut Emil Thomassen vil orientere om erfaringer med bo ng etter vann i Bollo
og hvordan man går frem for å få dette til.

ÅRSMELDING FOR 2008 OG 2009
Styret har i denne perioden bestått av:
Leder:
Styremedlemmer:

Bjørnar Bull
Britt Lindseth, Erlend Lillemoen, Jorunn Strand og Paul Nyvoll.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer møter. Det har derfor ikke vært nødvendig
å innkalle de valgte varamedlemmer Morten Wirkola og Anne Karine Opgård Furu til noen
møter.

Komiteer:
Påskerennet: Tor Erland Nilsen (leder)
Leder har hatt ansvaret for å samle sammen flere til denne komiteen. Vi har fått Tore Grøtte
til å overta vervet etter Tor Erland som har hatt denne funksjonen i 10 år. Vi tak
Tor
Erland for innsatsen og ønsker Tore Grøtte lykke til.
Valgkomitè: Lars O. Nygaard (leder)
Morten Wirkola
Anne Karine Opgård Furu
Valgkomiteen er minnet og purret 2 ganger på sin oppgave, slik at de kan legge sin innstilling
frem for årsmøtet.
Styremøter:
Styrets arbeidsform har i hovedsak vært diskusjoner via mail
lefon. Det er likevel
holdt 5 styremøter i tillegg til at styret har deltatt samlet på møter med kommunen og Fefo og
hatt en del arbeidsøkter i forbindelse med utsendelser av informasjon.
Medlemstall:
Vi har nå 19 6 betalende medlemmer som er på samme nivå som de siste årene. Det er ikke
alle som husker på å betale hvert år til tross for purringer. De som stort sett har betalt utgjør
en medlemsmasse på 215 hytter. En del hytter selges/sk
lyses, noen
flytter uten å melde adresseendring og noen bruker hytta så sjeldent at de ikke anser det
nødvendig å være medlem i foreningen. En håndfull hytter har vi ik lyktes med å få med i
foreningen.
I tillegg til medlemmene kommer ca. 30 tildelte tomter som ikke er igangsatt eller fullført. Vi
sliter litt med å få oversikt fra kommunen på disse, men skal gjøre et nytt forsøk på dette før
neste utsendelse av kontingent.

Bollorennet:
Bollorennet samler hvert år ca. 3- 400 hyttefolk som deltar på konkurranser og mange flere
samler seg til sosialt samvær. Styret berømmer påskerennkomiteen for en flott
dugnadsinnsats. De gjør dette til en flott dag for store og små, og vi håper inderlig at mange
fra denne kreative arbeidsgjengen fortsetter videre.

Preparering av scooterløypen Detsika-Romsdal
Det har vært litt frem og tilbake når det gjelder preparering av løypa. I fjor var det lite sn ø før
jul og det var ikke behov for preparering før i februar. Det har vært en lignende situasjon i år,
men i tillegg vært veldig kaldt i januar og februar.
Sorrisniva (Alta Friluftspark) har de siste årene gjort prepareringsjobben med egen maskin.
De har stort sett preppet 2 ganger pr. uke (mandag og torsdag). En rundtur kan ta fra 2-6 timer
hver gang avhengig av forholdene. Dette har forutsatt en egenbetaling fra hytteeierne på kr.
500,- jfr. egen utsendelse om dette. Det er ca. 115 som har betalt de 2 siste årene, men pt. bare
75 så langt i år. Vi oppfordrer alle til å bidra – det er ingen som vil tilbake til tiden før vi
preparerte løypene. Blir det ikke tilstrekkelig betaling vil Sorrisniva bare preparere til eget
formål dvs. Detsika-Stilla og bare på mandager. Vi må i tilfelle løse strekningen RomsdalBollo krysset samt den 2. prepareringen i uka selv. Det vil neppe bli billigere eller bedre for
oss.

Sommerveien
Det har vært utført sporadisk vedlikehold på veien de 2 siste somrene. Det er tidvis kjørt noen
lass med grus på veien, noe som bedret kvaliteten betydelig. Biler fra Alta kommune stiller
opp i ledige stunder, og vi har i tillegg fått sponset grus fra Finnmark Sand. Det har vært
avholdt dugnader for rydding av skog og vi har også fått gravd ned noen stikkrenner. Det er
kjøpt inn rør til formålet, men noen av disse er ennå ikke gravd ned. Vedlikeho ldsarbeidet må
gjøres løpende, og vi har til tider problemer med å finne ledige maskiner. Alle hadde stor
arbeidsaktivitet, og ikke alle som lovte stilte opp. Alta kommune har lovt å kjøre med
kantklipper gjennom området ved behov.
Vi kan ikke permanent drive vedlikehold bare på dugnad. Vegen er kommunal og en endelig
løsning må kunne finnes i samråd med grunneier Fefo og kommunen.
Vi har fått en løsning på når vegen er å betrakte som bilveg og når den er en scooterløype. Vi
venter på at kommunen skal få på plass skilt i hver ende. Dette innebærer at vegen vil være
stengt noen uker under vårløsningen – noe vi håper vil bidra til at vegen blir bedre
sommerstid.
Skiløyper i området.
Heldigvis så er det fortsatt noen ildsjeler som kjører skispor i Bollo . Alta kommune gir
dispensasjon til preparering av disse skiløypene og bidrar også med ”bensinpenger” til
foreningen. Dette betales videre til kjørerne, men noen av kjørerne har frasagt seg betaling
slik at pengene går inn i foreningens regnskap. Vi takker for innsatsen.

Strøm og vann
Hele hyttefeltet er nå ”elektrifisert”, slik at alle som ønsker det kan koble seg til strømnettet.
Det er på privat initiativ boret etter vann på 10-15 steder i hytteområdet. Ellers er vannkilden
ved Langvannet og andre lokale kilder i god stand. Det er foretatt diverse målinger av

vannkvaliteten og konklusjonen er at småvannene i området ikke egner seg til drikkevann.
Foreningen har sørget for at det er mulig å få dispensasjon til å hente vann med scooter fra
vannkilden ved Langvannet etter egen søknad.

Soneinndeling
Alle hytteeiere er nå inndelt i soner Hyttebyen, Holmvannet, Kuvannet, Gåstjønna,
Bollovannet, Langvannet, Lorttjønna, Storvannet, Hestvannet, Buolama-Kuvannet.
På innbetalingsgiroen står det hvor hver enkelt hører til. Dette arbeidet er gjort for at det skal
bli enklere å planlegge dugnader for hvert enkelt hytteområde.

Beskatning av hytter
De to store sakene foreningen har jobbet med siste periode har vært eiendomskatt på hyttene
samt Fefo sitt forsøk på urettmessig å øke festeavgiften. Vi har vunnet frem med vårt
synspunkt i begge sakene jfr. orienteringer gitt på hjemmesidene våre og i pressen. Vi
opplever begge utspill som et forsøk på en ekstra beskatning av hyttene uten at verken
kommune eller Fefo viser vilje til å bruke penger på infrastruktur i områd et. Når det gjelder
eiendomskatt har vi spart medlemmene våre for noen hundrelapper hvert år fremover. Når det
gjelder festeavgiften er besparelsen mye større for hver hytte. I verste fall kunne Fefo forlangt
12.000,- pr. år i festeavgift i stedet for 250,- som mange hytter har i dag. Det var de hyttene
som var nye i 1989 som var utsatt for forsøk på urettmessig økning av avgiften. Hadde Fefo
fått dette igjennom, hadde hyttene som var ferdige i 1 0 fått tilsvarende krav i 2010 og de
som var ferdig i 1991 ville fått krav i 2011 etc.
Hjemmesidene våre
Styret satser på å formidle det vi jobber med via hjemmesidene våre www.bollo.no. Følg med
på disse og kom gjerne med innspill til oss på vår mail post@bollo.no.

