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Til: 
Hytteeiere på Kjerringholmen 
 

         
Oslo, 21. september 2006 

 
 
 
Informasjon om Kjerringholmen vann-og avløpslag 

 
Initiativtakerne til Kjerringholmen vann-og avløpslag og det nyvalgte 
styret er storfornøyd med oppslutningen under stiftelsesmøtet onsdag 
den 20. september. 
 
28 hytter var representert på møtet med 35 personer og 20 meldte seg 
inn i det nystiftede Kjerringholmen vann- og avløpslag under møtet.  Nå 
handler det om å hente inn flest mulig medlemmer slik at regningen blir 
så liten som mulig for den enkelte.   
 
Det nyvalgte styret kaster seg over oppgavene med en gang, men er 
avhengige av at medlemmene følger de fastsatte tidsfrister for at 
prosjektet skal kunne realiseres. 
 
 
Tidsfrister 
 

• Innmelding i Kjerringholmen vann-og avløpslag innen 1. oktober  
 

• Innbetaling av oppstartsbeløp på kr.10.000 innen 15. oktober 2006 
 

• Innbetaling av hovedforfall innen 1. desember 2006 (størrelsen på 
dette beløpet vil først bli endelig klart da vi vet hvor mange som 
innbetaler oppstartsbeløpet innen fristen). 

 
Alle innbetalinger skal skje til: 
 
Kjerringholmen vann- og avløpslag BA 
v/Øivind Rønning 
Fjellveien 21, 2010 Strømmen 
 
Kontonummer 9049 10 38453 
 

Innmelding 
Hvis du ønsker å delta i prosjektet må du melde deg inn i Kjerringholmen 
vann-og avløpslag.  Dette gjør du ved å fylle ut vedlagte 
innmeldingskjema og returnere dette signert til Kjerringholmen vann-og 
avløpslag på adressen som er angitt under ”tidsfrister” innen 1. oktober. 
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Kontaktinformasjon for styret 
 

Navn E-post Telefon 
Jan Søgaard jan@sogaard.no 90108727 
Knut Myhrer kn-myhre@online.no 90649878 
Øivind Rønning oivind.ronning@sapagroup.com 95165159 
Hroar Møthe hroa-gem@online.no 90159972 
Torbjørn Holtan tholtan@online.no 91852366 

 
 

Løpende oppdatert informasjon 
Du vil hele tiden finne oppdatert informasjon om prosjektet på 
www.kjerringholmen.com/vannogkloakk.  Hvis du ikke har tilgang til 
Internett vil all viktig informasjon i prosjektet bli distribuert per post til alle 
interesserte. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Styret i Kjerringholmen vann- og avløpslag 
 
 
Torbjørn Holtan  Knut Myhrer  Øivind Rønning  
 
 
Hroar Møthe   Jan Søgaard  
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: innmeldingskjema, prosjektbeskrivelse, vedtekter og protokoll fra 
stiftelsesmøte 


