Styret i Eika Vel innkaller
til

Ekstraordinær Generalforsamling
Tid:

Mandag 2. desember kl. 19:30

Sted:

J.I. Bygg

Dagsorden
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder
3. Valg av referent
4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
5. Sak til behandling:
a) Kontrakt om grunnerverv av tomt til barnehage, gnr. 6 bnr. 817 Vestby Kommune

Kontrakt om grunnerverv av tomt til barnehage, gnr. 6 bnr. 817 Vestby Kommune
Bakgrunn
Ifm. utbygging av «Pepperstad Marka» har Vestby Kommune hatt forkjøpsrett på en tomt til barnehage fra
utbygger BlockWatne, men da tidsfristen for denne forkjøpsretten er utløpt ser kommunen etter ny egnet
tomt til etablering av barnehage på Pepperstad. I den forbindelse har de henvendt seg til Eika Vel for å
forhandle frem en avtale om grunnerverv av 6 da. tomt. Arealet de ønsker å erverve, er et område vis á vis
innkjørselen til Elsbergs vei.
Kommunen tilbyr en kjøpesum på kr 1 000 000,- for området, og påtar seg alle kostnader og arbeid ifm.
reguleringsendring, fradeling/oppmåling og overdragelse av tomten. Reguleringsendringen inkluderer også
tilfredsstillende trafikkløsninger ifm avkjørsler, eksisterende kryss og bussholdeplass. Utover dette forplikter
kommunen seg også til å etablere en gangsti i friområdekorridoren fra undergangen og helt opp til
idrettsbanen. Eika Vel mottar også tomteareal (ved gravhaugen) som i dag eies av kommunen, og området
omreguleres fra barnehage til friområde.
Kontraktsforslaget kan oversendes elektronisk i sin helhet ved henvendelse til styret (eika@pepperstad.net).
Styrets innstilling og forslag til vedtak
Styret i Eika Vel gis fullmakt til å inngå foreslått kontrakt om grunnerverv av tomt til barnehage.
15.11.2013
Styret i Eika Vel
Informasjon om ekstraordinær generalforsamling
Iht. Eika Vels vedtekter (§ 5) kan ekstraordinær generalforsamling sammenkalles av styret når dette finner det nødvendig, eller
dersom minst 10 % av medlemmene forlanger det. Innkalling skal skje skriftlig og med to ukers varsel, og ekstraordinær
generalforsamling kan kun behandle den eller de saker som er kunngjort i innkallingen.
For fullstendige vedtekter og mer informasjon, se www.pepperstad.net.
Eika Vel
Postboks 80
1540 VESTBY

eika@pepperstad.net
www.pepperstad.net

