Vatnestrøm Grendepost — Mai 2017
Organ for Vatnestrøm Grendelag

Nr. 3— 2017 Årg. 28

Snart er det 17. mai!

Mer om 17. mai-feiringen på side. 3

Frivillig medlemskap koster kr 200 per husstand / år og betales til Grendelagets bankkonto
nummer 2920.57.03495. Web-adresse: http://vatnestromgrendelag.velnettbeta.no/

Bagasjeromsmarked søndag 7. mai kl. 12:00

Nå er det ikke lenge igjen før bagasjeromsmarkedet, og vi gleder oss veldig. Det er fortsatt ledige plasser, så det er bare å
melde seg på enten på linken som ligger ute på Facebook arrangementer, eller til Nina på tlf: 41284374. Dette blir kjempegøy :)

Søppelrydding torsdag 11. mai kl. 17.00
Minner igjen om søppelrydding og håper vi
blir en god gjeng som kan få rensket opp litt
i den flotte bygda vår før 17.mai. Vi møtes
ved skolen og deler oss inn i grupper. Etterpå møtes vi ved skolen igjen der alle får noe
å spise på og drikke og selvfølgelig blir det
is til barna :)

17. Mai feiring på Vatnestrøm
Nå nærmer det seg veldig den store
dagen. Vi skal selvfølgelig fortsette
den koselige tradisjonen med frokost
i hallen hvor alle er hjertelige velkomne. Det blir oppmøte på parkeringsplassen ved Vatnestrøm oppvekstsenter der Iveland skolekorps
spiller. Toget går kl. 09.00, og vi går
en runde rundt byggefeltet og opp til
hallen. Der vil det bli servert frokost
for 50kr pr/voksen fra 13 år og gratis for barn 0-13 år. Etterpå
blir det gratis is til barna. :)
Vi setter veldig stor pris på om noen har tid til å hjelpe med
rigging 16. Mai fra kl. 17. Og så hadde det vært fint om noen
kunne hjelpe til litt etter frokosten.

Kokkekurset :)
Vi har vært så heldige å fått Thor Erik Hangeland og søstera hans Inger
Lene Hangeland til å holde kokkekurs for mannfolkene. Vi har fått gode tilbakemeldinger så dette må vi nok satse på å kjøre i gang flere ganger. Fruene er iallfall veldig fornøyde ;)

St. Hans
Fredag 23. Juni møtes vi nede på Stranda i
byggefeltet. Vi tenner grillene kl 16.30, dere
tar med grillmat og drikke og kommer ned til
oss for en koselig feiring. Vi også på fint vær
så kan de som vil ta seg en dukkert;) Og visst
vær og vind er på vår side denne dagen sat-

Nytt frå utviklingsprosjektet
Styringsgruppa for prosjektet har hatt eit godt og positivt møte
med ordføraren, rådmannen og fleire frå administrasjonen. Me
oppfattar det som kommunen vil vera medspelar for utviklingsprosjektet, og at dei er einige med oss i at dette er viktig både
for Austbygda og heile kommunen.
Når det gjeld den gamle barnehagen, er me einige om å foreslå ein to-årig leigeavtale. Det vil truleg vera 2 mnd. oppseiing,
slik at me kan avslutta kjapt om me vil det. Etter dei to åra kan
me halda fram å leiga, eller ta over bygget.
Det er eit mål å få klar ein leigeavtale i.l.a. mai, slik at formannskapet kan ha føre saka i juni, og Grendelaget kan ha
ekstraordinært årsmøte om saka før skuleferien. Med leige
kan me koma raskare i gang med å bruka huset, og både me
og kommunen får ein prøveperiode for å sjå korleis det går.
Me arbeider også vidare med å få eit tilbod om spreidde tomter, og kommunen er positivt innstilt til dette. Grunneigarar
som meiner dei kan ha aktuelle område må gjerne ta kontakt

Spesielle åpningstider på Joker
17. mai: stengt
25. mai: stengt

Pinseaften: 10:00—18:00

Kontakt styret
Nina Skisland Askekjær (leder): 41284374
Rudi Mitander Ingebrethsen (kasserer) 41640472
Tonje Sølvskar (styremedlem) 48039321
Tomas Belland (styremedlem) 91128754

E-post: inger@eikweb.com

Tlf. 32700815 / 90541441

