A LV Æ R N V E L - Å R S M Ø T E 2 0 1 6
INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2016
Tid: 26. april 2016 - kl 19:00
Sted: Alværn velhus, Alværnbukta 14

FRIST FOR FORSLAG: 12. APRIL 2016
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 2015
Styret i Alværn Vel har i 2015 hatt følgende sammensetning: Styreleder Magnus Lorvik, nestleder
Pat Waddingham, kasserer Frank Løseth, sekretær Frode Hallingbye og styremedlemmene Jorunn
Hafstad Nilssen, Kari Wensaas Reiersen og Andres Hübert.

Det er avholdt 6 styremøter. I tillegg har det vært tett dialog i styret via vellets nye styringssystem
Lettstyrt. Utleie av velhuset har som vanlig blitt administrert på en utmerket måte av Malin Gulli og
vi håper på et fortsatt godt samarbeid på det området også i fremtiden.
Tradisjonen tro har vi avholdt både vår- og høstdugnad. Oppmøtet er langt i fra
tilfredstillende, men vi takker de som stiller opp! Vi har mange uløste oppgaver og trenger
mange hender til å løse dem og oppfordrer derfor til større deltagelse når vi inviterer til
dugnader i fremtiden.

Hvem er medlemmer?
All 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).
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 hvert år, bl.a. fikk flytebryggen helt nye
pontonger i 2015, noe som gjør at den nå kan ligge ute på vannet hele året.
Vi har, og vil fortsette å jobbe tett på teleoperatørene for å få bedre mobil- og Internettdekningen
på Alværn. 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.

Dette ønsker vi å gjøre noe med!
Trafikksikkerhet: Vi ønsker å få til sikrere skole- og barnehagevei
for barna. Redusere hastigheten i Alværnveien (her kan du gjøre mye
ved å holde nåla under 30 selv om veien er skiltet 40). Vi ser
sammen med Vegvesenet på muligheten for opprette vikeplikt fra en
del av veiene som går rett ut i Alværnveien (også her kan du gjøre
mye ved å ta hensyn til, ved å vike, for de som kommer nedenfra og
som ikke bør få en stopp midt i bakken når det er glatt). Vi har fått opp
trafikkspeil ved Alværnkroken og det kommer et til ved Gamle
Alværnvei i 2016.
Strandsand: Det tynnes ut på stranda og vi burde fått påfyll. Det koster minst 50.000, og med ditt
kontingentbidrag så øker sjansen for at vi kan få til et løft her i løpet av tiden som kommer.
Rehabilitering av velhuset: Huset begynner å bli gammelt. Vi har gjort et bra stykke arbeid de
siste to årene utvending med bl.a. beising. Nå står en del innvendige oppgaver for tur og vi håper å
få gjort en del av dette i løpet av 2016/17 - da på dugnad :)
Enkel kioskdrift i tilknytning til velhuset. Vi kjører et prøveprosjekt på frivillig drift av en enkel kiosk
der man kan få kjøpt kaker, kaffe, mineralvann, is o.l. Ingen faste åpningstider i denne omgang,
men er det supert vær og mange på stranda så trår vi til - for dere :)

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 der

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

