Referat grendautvalet 22.05.18
Tilstede : Stein Andor Sundve, Kjetil Andre Skartland, Solveig Hortman
Sted: Løa på Akslå

Saker vi gikk igjennom:
Søknader:
-

Stein Andor har liste med oversikten over hvem vi kan søke til.
Kan Anna ringe bedrifter på lista, finne kontaktperson og mailadresser og se om det er vits i å
søke
SR- bank har frist i september

Søknad fra Speider om garn mm  innvilget Stein Andor sender ut brev:
Søknad om støtte til lyd/lys v/ Rolf Julsrud blir omgjort til støtte til drift av teatergruppe.  Bevilger
10000,- . Stein Andor sender ut brev
Tidsfrist:
Påminning om frist for forslag om hva som kan filmes i bygda. Filmgruppa bør markedsføre seg.
Solveig sender mail til prosjektgruppa om dette.
Tips fra grendautvalet: tid/avstand fra byen til Vikebygd.
Blomster:
Anna og Frode har gjort en kjempejobb med maling av blomsterkasser. Takk til dere. Om dere har ei
vannflaske når dere kjøre forbi så trenger de vann…..
Kjetil Andre sender rekning til kommunen. 3000,Sykler:
Solveig hører med Glenn Bruland om han kan hjelpe å fikse syklene.
Skilt: De vi bestilte fra Tonjer er ikke veldig synlige. Vi ser om vi får en fin pris på metallskilt fra Tonjer.
Solveig sjekker.
Lys til grillhytta: Solveig sjekker med Even om det er lagt ned strøm / mulighet for strøm fra
båtforeningen.
Lekekasse: Hør med Vikebuen om de ha mulighet til å oppgradere lekekassen (ball mm)
Årsmøte: Forslag om å utsette dette til siste uka i januar. Veldig hektisk å ha dette i første uka i
januar. Kanskje det kommer flere på årsmøte om vi utsetter det.
Hagefest: Solveig spør Vikebuen om de kan bidra. Griller – støtte fra Fatland / Nortura – grillmat
SØK – send mail om rett kontonummer : 3240 11 04 584
ALTINN- Solveig sjekker ståa der.

ATTRAKTIVITETSPROSJEKT: Vikebygd – Ålfjordens perle
Møte 23 er avlyst. Ny dato 5. juni. Har ikke fått klslett enda.
-

Søkt om støtte til filmprosjektet
Skilt Vikebygd ønskes flyttes til «svartaløa» og ved Tordalen, Skilt ved Dommersnes endres til
sentrum.
Veg – alltid tema –
Bra med sykkel og gangsti fra Vossaplasse.
Større tomter
Markedsføre de tomter som finns
Båtplass kan skaffes – båtplassgaranti
Barnehage /skule
Oversikt over leiemarkedet – kan legges link på Vikebygd.no
Vikebygd.no – 12000 unike brukere
Det må være lett å flytte hit- leigemarkedet slik at en kan prøve Vikebygd før en velger å
bygge.

Referent Solveig Hortman

