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Innkalling til ekstraordinært årsmøte for Vollen Båtforening.
Tid: Torsdag 15.06.2017, klokken 19.00.
Sted: Helselagshuset, sentrum Vollen.
Sak: Miljøutbygging i havna. Finansiering.

Som alle vet er det gjennom flere år arbeidet med et prosjekt for å gjøre havna vår mer
miljøriktig. Dette har vært et arbeid som det har blitt informert om på årsmøtene, og fått
tilslutning hver gang.
I den forbindelse er det laget en plan for rensing av spylevann ved båtopptak, med spyleplass
og renseanlegg.
Nytt handicap-vennlig toalettanlegg med tilkopling til kommunalt nett.
Forlengelse av utsett-rampe.
Det er innhentet tilbud fra entreprenør Arne Olav Lund, renseanlegg fra firmaene Haddock og
Axon, og sanitæranlegg fra Lars Elnes.
Vollen Båtforening vil gjerne være i forkant av utviklingen og ser vel at kravene til miljø vil
bli veldig strenge etter hvert. Vårt sanitæranlegg må vi vel innse at har gått ut på dato, utedass
er ikke in lenger.
Byggetillatelse fra Asker kommune foreligger.
Utslippstillatelse fra Miljødirektoratet foreligger også.
Vi venter på en endelig igangsettingstillatelse fra kommunen.
Mer spesifikk gjennomgang på møtet.
Alt er klart til igangsetting umiddelbart, vi må kun bli enige om finansieringsmåte.

Kostnadsestimat for prosjektet og forlengelse av utsett-rampe:
Generelle arbeider:
98.000,Spyleplass:
143.000,Utslippskum m/rørledning:
52.400,Sandfang m/oljeutskiller:
61.740,Rørledning fra spyleplass til renseanlegg:
34.200,Grunn og betongarbeid servicebygg:
365.731,Ledningsnett vann og kloakk, servicebygg
44.800,Servicebygg:
318.615,Sum
1.118.846,25% moms
279.711,50
Sum for spyleplass, servicebygg og rør Vann/kloakk
1.398.557,50

Renseanlegg Haddock eller Axon:
25% moms
Sum

160.000,40.000,200.000,-

25% moms
Sum

175.000,43.750,218.750,-

25% moms
Sum
Totalsum

25.900,6.475,32.375,1.882.057,50

Rørlegger med sanitærutstyr, Lars Elnes:

Forlengelse av utsett-rampe:

Som det fremgår av kostnadsestimatet vil dette koste mer enn VBF har på bok, vi er derfor
nødt til å skaffe mer egenkapital.

Styret foreslår en økning av andelen til kroner 30.000,- trettitusen, det vil si en
innbetaling på kroner 5000,- per andelseier.
Denne innbetalingen gir oss handlingsrom for utbygging og en fornuftig videre drift av
havna.
Dette er jo en innbetaling til oss selv, velger vi å innløse andelen vår, får vi pengene igjen.
Vel møtt.
Vennlig hilsen
Styret VBF

