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Nyoppusset butikk

I høst fikk Joker Vatnestrøm et skikkelig lø ! Bu kken ble pusset opp,
og Aina og jentene er utrolig fornøyde med resultatet :)
Vi i grendelaget er helt enige, og anbefaler alle å bruke bu kken
fli g! Gratulerer med oppussingen!

Frivillig medlemskap koster kr 200 per husstand / år og betales til Grendelagets bankkonto
nummer 2920.57.03495. FaceBook: https://www.facebook.com/groups/121524218046807/

Årsmøte
Det er igjen d for årsmøte i Grendelaget.
Vi møtes på Ak viteten onsdag 4. Mars
klokken 18.00. Vi oppfordrer alle i bygda
l å møte opp! Det blir servert kaﬃ, brus
og pizza fra Pizza Bakeren.

Dagsorden:
1. Kons tuering
2. Årsberetning
3. Regnskap og Budsje
4. Pause med bevertning

5. Valg
6. Årskon ngent
7.Ple er
8.Innkomne saker
Vel mø :)

Eventuelle saker l årsmøtet bes sendt inn senest den 12. februar,
slik at de kan komme med i sakspapirene. Selve sakspapirene vil
ligge l gjennomsyn på Joker Vatnestrøm 14. dager før årsmøtet,
dvs. fra den 19. februar.

Tabata-trening
Hver mandag og onsdag klokken 20.00 samles en gjeng for trening og
moro i hallen l VOPS. Bli med du også! Treningen er gra s og du
trenger ikke å ha med deg noe.

Småbarnstreff våren 2020
På grunn av liten oppslutning høsten 2019, legges småbarnstreﬀene
på is inn l videre.

Tilskudd Ɵl husbygging i Iveland kommune
I det nye kommunebudsje et er det sa av 2 mill. Til lskudd l de
som bygger seg hus i kommunen. Regelverket for de e blir klart 1.
halvår 2020.
Videre er det vedta “kommunestyret gir rådmannen i oppgave å
utvikle en helhetlig strategi for befolkningsvekst som bla. innebefa er bolig lskuddsordning, markedsføring, tomteutvikling og revidering av startlånsordningen for å s mulere l økt boligbygging og
befolkningsvekst i Iveland kommune”
- Styret i Grendelaget følger med på de e, og prøver å bidra l
boligbygging og befolkningsvekst her i Austbygda.

Nye bygdebabyer
I løpet av 2019 kom det to nye barn
l bygda. Vi ønsker dem velkommen
l verden, og gratulerer l foreldre
og familie :)
Emma ChrisƟne Taraldsen – Nina
Skisland og Chris an Taraldsen.
Colt Benjamin Coskun Bærheim –
Nilgun C Bærheim og Jon Fredrik
Bærheim.

Oppfordring Ɵl bruk av akƟviteten.
Vi oppfordrer flere l å ta i bruk ak viteten, og det som skjer her! Alt
som skjer på ak viteten finner du på bakerste side i grendeposten
eller på Facebook.com under «Vatnestrøm forum». Vi håper at flere
tar turen innom på arrangementer her.
Og ønsker du å ha et arrangement her, eller starte opp med noe, ta
kontakt med Turid Homme, tlf. 958 97 867.

Oversikt over vårens aktiviteter
Dato:

Hva:

Klokken

Sted

2. februar

Søndagskafe

16.00

Aktiviteten

Moonlight

19.30 23.30

Aktiviteten

12. februar Strikkekveld

19.00

Aktiviteten

1. mars

Søndagskafe

16.00

Aktiviteten

Moonlight

19.30 23.30

Aktiviteten

11. mars

Strikkekveld

19.00

Aktiviteten

5. april

Søndagskafe

16.00

Aktiviteten

Moonlight

19.30 23.30

Aktiviteten

3. mai

Søndagskafe og 16.00
bagasjeromsmarked

Aktiviteten og
VOPS

Faktura
Vedlagt ligger innbetalingsblanke
l grendelaget.

l en frivillig donasjon på 200 kr

Vi oppfordrer alle til å støtte Vatnestrøm grendelag med
grasrotandelen på norsk tipping og medlemskontingenten.
Post til Grendelaget:

vatnestromgrendelag@outlook.com

