Vatnestrøm Grendepost — April. 2016
Organ for Vatnestrøm Grendelag

Nr. 2 — 2016 Årg. 27

Nytt grendelagsstyre

Fra venstre: Frode Jokelid (styremedl.), Rudi Mitander Engebretsen
(kasserer), Tina Lunden (leder), Silje Robstad (styremedl.) og Nina
Skisland (styremedl.).

Frivillig medlemskap koster kr 100 per husstand / år og betales til Grendelagets bankkonto
nummer 2920.57.03495. Web-adresse: http://vatnestromgrendelag.velnettbeta.no/

Kort fra årsmøtet som var den 4. mars:

Foruten styret, som er nevnt på forsiden, har grendelaget nå
følgende personer i diverse verv:
Varamedlemmer: Trine Vatne, Louise Bay Ramse og Robert
Lunden
Revisor: Yngvar Bakken
Redaktør av Grendeposten: Inger Eik
Valgkomiteen: Linda Rosenberg, Gina Sagstuen, Camilla
Espegren Mjåland
Kalenderkomiteen: Tommy Berg Andresen, Ivar Mjåland,
Louise Bay Ramse, Linda Rosenberg
Bryggekomiteen: Jørg Mykjåland, Sondre Rosenberg,
Josten Mykjåland
Av saker som ble behandlet kan nevnes:






Regnskapet gikk i overskudd med ca. 10.000 kr.
Henvendelse til kommunen om noen forhold ved bryggeanlegget som det må ordnes opp i.
Båtplasseiere som ikke er med på dugnader i bryggeanlegget, får en ekstra avgift på kr. 300 per år.
Tina fortetter arbeidet med å få forbedret drikkevannet.
Det ble vedtatt en ledergodtgjørelse på kr 3000 da dette
er en stooor jobb. Forutsetning er at årsregnskapet ikke

Pletter til nye Vatnestrøm-borgere:

Aimee Lindland og Stig Lindland: Hannah
Self Lindland
Camilla Mjåland og Kåre Mjåland: Kasper
Espegren Mjåland

Søppelrydding før 17. mai
Vi vil gjøre bygda fin og klar til 17. mai, og derfor vil vi gjerne
har med oss så mange som mulig, for å plukke litt søppel en
ettermiddag.
Dette vil vi gjøre 10. mai kl: 17.00-19.00
Vi møtes utenfor hallen på Vatnestrøm og fordeler oss i grupper. Vi plukker til det ser fint ut og møtes ved hallen igjen hvor
det blir servert boller, saft, kaffi og selvfølgelig is til barna.

Dugnad ved bryggeanlegget:
Det blir holdt dugnad for båtplasseiere 10. og 12. mai
kl:17.00 nede ved bryggene. (Se for øvrig referatet fra årsmøtet, forrige side)

17. mai på Vatnestrøm
Det nærmer seg sakte men sikkert, den
store dagen, Norges nasjonaldag. Vi skal
selvfølgelig diske opp med noe deilig frokost til bygda. Det blir oppmøte på parkeringsplassen nede ved Vatnestrøm oppvekstsenter kl:09.00. Der vil Iveland skolekorps spille for oss mens vi går i tog rundt byggefeltet for så å gå
opp i hallen og spise frokost. Det vil koste 40 kr pr voksen fra 13år
og gratis for barn 0-13 år. Gratis is til alle barna.
Vi skal rigge opp i hallen 16. Mai kl:12.00. Om du har lyst å gi oss
en hjelpende hånd, er vi veldig takknemlig for de som tar seg bry til
å hjelpe oss å rigge litt ned igjen før dere går.
Håper at så mange som mulig tar turen opp for å spise litt frokost

Joker Vatnestrøm

Kontakt styret

Spesielle åpningstider i mai:

Lurer dere på noe, eller har dere innspill til grendelaget, kan
dere kontakte styret:

1. mai: stengt
5. mai: stengt
14. mai: 10:00—15:00
15. mai: stengt
16. mai: stengt
17. mai: stengt

E-post: inger@eikweb.com

Tina Lunden (leder): 47288750
Rudi Mitander(kasserer):
41640472
Nina Skisland(styremedl):
41284374
Frode Jokelid
(styremedl):91313049
Silje Robstad
(styremedl):95759715

Tlf. 32700815 / 90541441

