Kjære nabo, Alvøen Lokalforening (ALF) ønsker at alle husstander i Alvøen skal være
medlemmer i lokalforeningen, både for å ta vare på vårt unike nærmiljø, men også for å være
en del av fellesskapet i våre aktiviteter. Vi ønsker med denne korte orienteringen å fortelle litt
om ALF og våre oppgaver i Alvøen.

Vår hovedoppgave er vei, herunder jevnlig vedlikehold, reparasjoner og brøyting av veinettet.
Veiene i Alvøen er i privat eie (regulert av avtale mellom Alvøen Eiendommer og ALF) og dette
medfører at kostnader ikke dekkes av det offentlige. 2/3 av kontingenten til ALF går til løpende
& planlagte veiutgifter og det ble på årsmøtet 18/2-16 vedtatt at oppsittere langs veinettet iht
veiloven må dekke pliktig del uavhengig av medlemskap i ALF.
Årskontingenten 2019 for fullt medlemskap er kr 1200,-, alternativt forfaller pliktig dekning av
veikostnad kr 800,- (sistnevnte må uansett dekkes, men er inkl. i 1200,- for fullt medlemskap).
✧ Merk også, for de som ikke bor langs veier dekket av avtalen utgår pliktig veikostnad, og
disse kan om ønskelig være støttemedlem for kr 600,- (Støttemedlemmer kan delta på
årsmøtene/medlemsmøtene med tale og forslagsrett, men uten stemmerett)
Videre er ALF en del av det aktive sosiale livet i Alvøen. Vi er medvirkende både på
arrangørsiden og økonomisk på flere faste arrangementer i løpet av året, som Alvøkonsertene,
Årsfesten, 17. mai, Halloween, Julegrantenning, Juletrefest og diverse dugnader.
Den årlige sommerkonsert i Alvøen hovedbygning er ett av årets høydepunkter. Dette er det
største arrangementet der lokalforeningens medlemmer, store og små, deltar med ulike
dugnadsoppgaver. Arrangementet gir god inntekt til ALF, men som i andre sammenhenger så
fordrer dette at vi alle deltar og gjør vår del - ingenting kommer som kjent gratis i livet.
Vi oppfordrer derfor alle husstander i Alvøen til å betale kontingenten på medlemskap og ikke
bare den pliktige del for veivedlikehold og dermed være et aktivt medlem i ALF og på den måte
bidra til å videreutvikle det enestående miljøet vi har her! Husk at det er vi som er
lokalforeningen, og ALF er ikke større enn den aktiviteten vi legger i den!
Vennlig hilsen oss i styret

alvoenlokalforening@gmail.com
Medlemsgruppe →

www.alvoen.com

← Facebookside

