Styremøte Alvøen lokalforening 19.04.18 kl.1900
Deltakere: Kristine, Linda, Ole-Jørgen, Aina-Cathrine, Annette & Odd Magne
Forfall: Saksnr. Sak
I
Oppfølging av eksisterende saker
• Lås på bommen i Ramsvikveien
o Bom har stått åpen etter at låsen ble klippet, og det er registrert noe økt
trafikkbelastning. Bred enighet om at det skal være en trygg skolevei for
barn. Styret vedtar at den skal låses og planlegger en forsterket låskasse
for å unngå fremtidig klipping.
• Sak om lys i Slingrebakken opp til Alvøen skole
o Flott privat initiativ – styret avventer andre involverte og saken følges
videre
• Stabbesteiner er lagt på plass i Ole-Nilsebakken – sak lukkes
9/18
Konstituering av nytt styre
• Nestleder: Ole-Jørgen
• Alle i styret som er på Facebook, legges til som administrator på gruppe/side
• Annette legges til for redigering av alvoen.com
11/18 Saker fra medlemsmøtet etter årsmøtet
• Dump Ole-Nilsebakken – denne oppleves å bli større etter hvert; ved plassering
midt i svingen kombinert med relativt lav hastighet så beskrives den å fungere.
Styret overvåker over tid; evt. utbedring blir å betrakte som reklamasjon av
utført arbeid.
• Skade i Pålaveien – forsikringsselskapet har innrømmet ansvar – pristilbud
innhentet og akseptert. Venter på tidspunkt for oppstart og deretter
informasjon av naboer.
• Legge stabbesteiner på Andersplassen - hindre at folk kjører utpå og lager
opptråkket område, evt. setter seg fast. Styret snakker med forslagsstiller om
mulige aksjoner. Grunneier må og involveres ved evt ønskede tiltak.
• Klarere prinsipp for asfalt – styret ønsker ikke å innføre krav til opptjening – tar
kontakt med Alvøen Eiendommer for å klargjøre praksis opp mot solgte tomter;
dvs definere kontraktskrav til asfalt eller grus for vei som ALF overtar ansvar for?
• Klarere område for brøyting. Bla. A. ytterst ut i Ellingshaugen – Styret tar kontakt
ifm fornyelse av brøyteavtale
• Grus i turveg ytterst på Ellingshaugen og ned til kaien – Mange i Alvøen bruker
denne turveg og grus til denne kan derfor hentes i ALF sitt depot ved
Hviteporten. Styret informerer forslagsstiller om dette.
• Motorsaggjeng – info lagt ut, god interesse
• Oddmund stedsnavn - hente kart hos Oddmund for scanning - legge opp løsning
for digital distribusjon - vurdere å søke støtte om skilt på knutepunkt? Styret
sjekker pris på potensiell løsning.
• Påminne Kongshavn industrier om fartsgrenser i Sørehavnsvegen - folk kjører for
fort - gjelder kanskje både innbyggere og ansatte – Styret kontakter selskap
12/18 Henvendelse ang rydding av skog og reparasjon av asfalt i Sørehavnveien:
- Styret har blitt informert om at det er opprettet kontakt mellom ALM (Alvøen
Motorsag) som er potensiell for denne type ryddeoppdrag av skog og
spørsmålsstiller. Styret avventer evt. aksjon til dette er avklart.
- Styret følger opp ressursperson for påføring av rep-asfalt. Det er i tillegg spurt
om mulighet for å bedre ivareta veier ved å gjennomføre kosting etter vinter.
Pris sjekkes på aktuell maskin (for leie) og tas videre i styre.
13/18 Styremøter 2018 - Følgende møtedatoer ble vedtatt, alle med oppstart kl 20:
- 10. apr / 24. mai / (19. jun – hvis aktuelt) / 18. sept / 20. nov / 15. jan ('19)
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14/18

Støtte til dugnad utført av Ramsvikveien 66, 68 & 80 ifm arbeid på gangvei til sjø:
- Styret anerkjenner den innsats som er iverksatt og vedtar et tilskudd på kr
10.000,-. Styret ser frem til at en i prosjektet bruker de lokale kanaler og
inviterer ALF sine medlemmer til innvielse og aktiv bruk av området. Det
anbefales også å søke andre midler, bl.a. «Stiftelsen Alvøen Vel» (vedtekter).
II
Eventuelt
- Styret vil frem mot neste årsmøte sette opp aktuelle punkt for vei og veihold for
oppsittere knyttet til ALF som blir foreslått lagt inn i ALF sine vedtekter.
Eksempelvis: krav om tilkomst, rutiner ved varsling ved stengning, reparasjon av
direkte påførte skader etc.
- Dugnad slutten av juni
o Styret kaller inn iht rutine fra tidligere år og kjøper inn brus til barna
o I tillegg til vanlig kantslått vil det og bli forsøkt å bore innfestinger og
legge nytt rør på topp av steiner i Ole-Nilsebakken (ALF får låne
strømaggregat i tillegg til muligens egnede øyebolter. Galvanisert rør i
rett dimensjon må kjøpet i tillegg til at et medlem må låne stor
boremaskin med rett bor, typisk på arbeidsplass)
- 5. mai - Strandryddedagen - Aktuelt for Alvøen?
o Dette ble tatt på privat initiativ i 2017 med stort hell. Styret oppfordrer
til bruk av Facebook-gruppen til å arrangere dette i lokalområdet.
- Komité for Dugnadsfest: Ronny fortsetter gjerne, styret bidrar ilag med han for å
finne to flere komitemedlemmer. Dato for fest: 20. oktober 2018 – Budsjett
avklart med komite.
- 17. mai – bistand ved rigging/nedrigging for FAU Alvøen skole – Aina og Odd
Magne bidrar til FAU.
- Datoer for leie av lokalet neste halvår: Styret vedtar at følgende datoer bookes
for neste halvår:23. aug, 6. sept, 20. sept, 4. okt, 18. okt, 1. nov, 15. nov, 29. nov, 13. des
Referent: Odd Magne
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