Styremøte Alvøen lokalforening 5.12.17 kl.2000
Møtt: Linda, Paal, Torgils (ref)
Forfall: Anette, Odd Magne, Kristine
Saksnr Sak
17/17 Oppfølging saker
•
•
•

Ansvarlig

Kart og stedsnavn, Alvøen
o Styret snakker med Oddmund for status
Kantstein Ole Nilse bakken
o Stein er lagt på plass. De to øverste steinene flyttes lenger ned når
det er påkjørt masse til fundament.
Leie av Lokalet : Bruk av kjøkken
o Styret opprettholder kontakt med Alvøen Selskapsservice for
avklaring av dette punkt. Purret på tilbakemelding i november.
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Status juletrefest. Ny komite på plass m/Silje Dale som leder. Dato:
11.1.18. Anette Bildøy sørger for kunnskapsoverføring. Det blir
differensiert egenandel for medlemmer og ikke medlemmer.
Skade Kongshavnveien
Status er at det er dialog mellom Alvøen eiendommer og husstand i
Kongshavnveien – sak legges inntil videre på is.
Søknad asfaltering, 3 nye husstander v/bommen
Husstandene Morland, Skogstrand og Torkhildsen har søkt om tilskudd til
asfaltering av ny fellesvei til eiendommene. Tilbud på kr. 72.450,- inkl. moms fra
Askøy Dekkelegging er vedlagt søknaden. Vedtak: Styret i ALF bevilger, ut fra
tidligere praksis, et tilskudd på inntil 50% av omsøkt sum, dvs. kr. 36.225,-.
Tilskuddet skal inn i budsjett/regnskap for 2018. Husstandene organiserer selv
asfalteringen/arbeidet, og pengene utbetales når kopi av originalfaktura er
oversendt ALF.
Datoer Lokalet 2018.
11.1, 25.1, 8.2, 22.2, 8.3, 15.3, 5.4, 19.4, 3.5, 24.5, 7.6, 21.6.
Datoene blir lagt ut på Alvoen.com og meldt Alvøen Gamle Mølle
Årsmøte plan
Dato satt til torsdag 15.3.18
Valgkomite blir satt i sving, ansvar Torgils.
Øvrig planlegging på styremøte i januar 2018.
Status kontingent ALF
Av de 22 som ikke hadde betalt enten kontingent eller vegvedlikehold pr.
september 2017 er det nå kun 7 ikke betalende.
Sommerkonsertene 2018 vil arrangeres 9-10 juni. Bymuseet må kontaktes for å
bestille Alvøen Hovedbygning. Artister vil bli offentliggjort når de er booket.
Orientering stiftelsen Alvøen Hovedbygning – Bymuseet har utarbeidet forslag til
nye driftsavtaler for alle eierstiftelser. Styret i stiftelsen Alvøen Hovedbygning
skal ha møte 14.12.17 for å drøfte driftsavtalen. Leder i ALF er representert i
styret i tillegg til medlem Oddmund Hansen.
Eventuelt
Informasjon om brøyteavtale legges ut på Facebook, bl.a. at salt er tilgjengelig i
saltkassene men at husstandene i Alvøen selv må sørge for salting.
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