Styremøte Alvøen Lokalforening 1.3.16 Kl.1900
Møtt: Paal, Odd Magne, Linda, Nina, Torgils
Forfall: Torill

Saksnr Sak
4/16
Konstituering av styret:
Leder: Torgils Lutro
Nestleder: Odd Magne Rød
Kasserer: Linda Knapskog
Styremedlem: Paal-Henrich Berle
Styremedlem: Torill Wanvik
Varamedlem: Nina Pedersen
5/16
Oppfølging av saker etter årsmøtet:
Utredning av Cytox avtale for Alvøen, sjekke pris og vurdere
systematisk plan for skadedyrbekjempelse.
6/16
Søknad om støtte til utbedring av Kongshavnveien
Utrasing av mur, ønske om å utvide veien på motsatt side som
utbedring. Innhentet 3 tilbud, billigste kr.25.000,- + moms.
Vedtak om støtte fra ALF på inntil kr.15.600,-.
7/16
Veivedlikehold i 2016
Vi må i løpet av året sjekke om det er flere veier der det er
behov for vedlikehold/utbedring. Blant annet bakken ned
Sørehavnveien der skråning raser ned i grøften.
Videre må veiene i Gosen, Høgstad og siste del av
Ramsvikveien utbedres før neste vinter da disse har blitt
vanskelige å brøyte. Styret tar kontakt med beboere.
8/16
Styremøter 2016
10. mai
13. september
8. november
13. desember
17. januar `17
9/16
Administrering av webside og epostkonto
Torgils og Odd Magne administrerer e-post kontoen, resten av
styret få passord.
Odd Mange styrer websiden og Facebook. Silje Kvalheim har
tilbudt seg hjelp som konsulent 
10/16 Oppfølging av sak 6 c fra årsmøtet, fakturering av
vedlikeholdskostnader for beboere som ikke betaler
kontingent.
Linda, Odd Magne og Paal følger opp saken. Det første som
må gjøres er å skaffe oversikt over vedlikeholdskostnader for
årene 2013-2015.
11/16 Sommerkonsertene.
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12/16

13/16

ALF har inngått avtale med Bymuseene om leie av
Hovedbygningen/hagen til årets konserter. Det er intensjonen
at ALF skal forhandle frem en mer langsiktig avtale i løpet av
året. Årets artister er 10CC og Vamp.
Bruk av navnet «Alvøen Lokalforening»
Det har vært flere tilfeller den siste tiden der privatpersoner i
Alvøen har benyttet navnet til Alvøen Lokalforening i private
sammenhenger. Blant annet ved innsigelser mot byggesak og
underskriftskampanje, samt i søknad om tilskudd til prosjekt
utenfor Alvøen. Styret i Alvøen Lokalforening har i forkant av
nevnte saker ikke vært informert eller involvert, og ser dette
som meget uheldig.
Styret i Alvøen Lokalforening vil derfor presisere at bruk av
navnet «Alvøen Lokalforening» kun skal skje der foreningen er
engasjert, og der bruken på forhånd er klaret med styret eller
årsmøtet.
Kontingent
Så langt har ca. 90 medlemmer betalt kontingent. Øvrige
medlemmer vil få en påminnelse.
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