Styremøte Alvøen Lokalforening 13.9.16 Kl.2000
Møtt: Paal Henrich Berle, Linda Knapskog, Torgils Lutro
Forfall: Torill Wanvik, Nina Pedersen.

Saksnr Sak
14/16 Status:
13/16 – purring kontingent – Brev sendes de som ikke har
betalt kontingent, med oppfordring til betaling av kontingent
eller betaling av faktiske veiutgifter (Kr. 800,-. pr. år)
Status: Purring har gitt flere innbetalinger av kontingent og
også innbetaling av faktiske veiutgifter. Det blir sent ut
ytterligere en påminnelse/oppfordring til de som fremdeles
ikke har betalt. (16 stk)
20/16 Volleyball banen – gjennomgang avtale – videre organisering
Det vil bli kalt inn til dugnad for å rydde rundt banen tirsdag
20.9.16. Banen vil i fremtiden inngå i ALF sine årlige dugnader.
Det vil bli satt opp skilt på banen om ro etter kl. 2300 og plikt
til å rydde opp etter seg.
Det vil bli hengt opp bosspann som Eirik Fausa har tatt på seg
ansvaret for å tømme.
21/16 Søknad om støtte til prosjekt, Schelander. Sti fra
Ramsvikveien, forbi Myren og ned til sjøen, samt badeplass
ved sjøen.
Prisoverslag på kr. 26.000,- i faktiske utgifter og
dugnadsinnsats på kr. 24.000,-.
ALF innvilger støtte på kr. 10.000,- til prosjektet.
22/16 Dugnader høsten 2016 – veier.
Nordvestre ende av Ramsvikveien trenger ny grus, og det er
avtalt med beboere i veien (Anita og Ståle) at de bestiller grus
fra Åsane sand og singel og utfører arbeidet selv.
Ramsvikveien opp mot Høgstad og i Gosen trenger grus før
vinteren/brøyting, Torgils følger opp mot beboere.
Fjellveien trenger grus og grøfting. Det vil bli kalt inn til
dugnad i sept/okt.
Status dårlig asfaltering etter graving i veiene ved etablering
av fiber, Canal Digital, Eltel. Prosjektleder fra Eltel har vært på
befaring med grunneier og Torgils og har erkjent dårlig arbeid i
Ramsvikveien vis avis nedkjøring til Kongshavnveien og i
enden av Pålaveien. Utbedring følges opp.
23/16 Brøyteavtale sesongen 2016/2017 er inngått med Didrik
Fasmer på samme vilkår som sesongen 15/16.
24/16 Det vil bli «dugnadsfest» for barn under 18 år i løpet av
høsten, Bowling og pizza på Vestkanten. Info kommer ut på
Facebook når det nærmer seg
Referent: Torgils
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