ALVÆRN VEL - ÅRSMØTE 2018
INNKALLING TIL ÅRSMØTE
Tid: 03. mai 2018 - kl 19:00
Sted: Alværn velhus, Alværnbukta 14

FRIST FOR FORSLAG: 14. APRIL 2018
Forslag meldes inn via vår nettside eller på e-post:
styret@alvernvel.no
Saksliste med eventuelle forslag legges ut på vår nettside senest
én uke før årsmøtet.
Varsel om dette sendes alle vi har registrert mobil eller e-post
adresse på.

STYRETS BERETNING FOR 2017
Styret i Alværn Vel har i 2017 hatt følgende sammensetning: Styreleder Magnus Lorvik, nestleder Laila
Tjemsland, kasserer Frank Løseth, sekretær Anita Nordlie og styremedlemmene Jorunn Hafstad Nilssen og
Andres Hübert. Det er avholdt 6 styremøter. I tillegg har styreleder deltatt på 4 møter med Nesodden
Velforbund der velenes interesser blir tatt opp.
I 2017 har Alværn Vel installert speil i krysset Alværnveien / Gamle Alværnvei. Vi føler at dette har bedret
sikkerheten i krysset betraktelig. Vi hadde en flott sommerfest og dugnad hvor vi ryddet og flikket på -og
rundt velhuset. I dialog med kommunen har vi fått vite at Alværnveien har blitt forkjørsvei, men situasjonen
er noe usikker da det ikke har blitt satt opp vikeplikt skilt for å bekrefte veimarkeringen som ble utført
sommeren 2017. Dette blir tatt videre i 2018 for å få prosjektet avsluttet.
Brøytesituasjonen har fortsatt vært uutholdelig til tider og vi har i tett samarbeid med Nesodden Terrasse
Borettslag frontet vårt problem overfor de ansvarlige. Situasjonen bedret seg mot slutten av
vintersesongen.
Utleiesesongen av Velhuset har vært eventyrlig. Vi har hatt en økning på leieinntektene på over 50% mot
foregående år.
Vi har laget og satt opp et informasjonsskilt som er montert på parkeringsplassen til friluftsområdet. Skiltet
informerer om parkeringsregler og forteller litt om historien til Alværn og Alværnbukta.
Vi har søkt om midler til sand for sandstranden uten resultat men fortsetter arbeidet med dette i 2018.
Vi har fortsatt mange uløste oppgaver i 2018 og håper på videre god innsats fra alle. Og til dere som ikke
har vært med før: Vi har alltid kaffe og noe godt til ;)

Hvem er medlemmer?
Alle husstander i følgende veier er med i vellet: Alværnveien, Tømmerbakkevei, Tømmerstubben, Orholtet,
Solstadveien, Alværnkroken, Leinveien, Lindemannvei, Frydelundveien, Gamle Alværnvei, Lalienveien,
Alværnbukta, Alværnstranda og Mellomstrand (se kart på alvernvel.lettstyrt.no). I år utvider vi velets
medlemsområder til å inkludere Myrlia og Alværnlia.

Et årsmedlemsskap koster kun kr 350,- og betales inn i forkant av årsmøtet. For å ha mulighet til å
gjennomføre relativt store oppgaver de nærmeste årene er det helt avgjørende at alle husstander er med
å betale.

Hvorfor være medlem?
Fordi alle små lokalsamfunn er avhengig av at noen tar seg av
oppgaver som ikke naturlig faller på det offentlige,
enkeltpersoner eller kan knyttes til spesifikke husstander.
Styret har f.eks. jobbet med en rekke høringer i forbindelse med
bl.a. kommunale endringer og prosesser. Vi har satset en god del
på trafikksikkerhet og vedlikehold av veiene i området. Vi
vedlikeholder og ruster opp Alværnstranda og Velhuset hvert år, bl.a. fikk Velhuset en stor oppgradering
innvendig med nytt gulv, kjøkken og malte vegger og tak.
Store utbyggingssaker går naturlig innom vellet og vi kan være med å støtte beboere som har innsigelser
de ville ha slitt med å få gjennomført som enkeltpersoner.
Som medlem får du for øvrig rabatt på leie av velhuset, samt gratis leie av vår tilhenger for bil.
Er det saker som berører mange i et lite nærmiljø må noen ta disse. Uten et slikt «organ» - og noen
frivillige - kan vi risikere å oppleve forfall og inngrep som ikke er ønskelig.

Hva kan ditt bidrag til Alværn Vel være?
1.
2.
3.
4.

Betale medlemskontingenten
Møte opp på årsmøtet
Bli med på dugnader
Ta et tak i styre og stell om vi behøver deg

Hjelp oss å gjøre ditt nærmiljø
enda bedre :)
Følg med på hva som skjer:
Nettside: www.alvernvel.no
Facebook: facebook.com/AlvernVel

