Årsmelding for Skjoldastraumen Bygdelag for 2010-2011

Årsmøte i Skjoldastraumen Bygdelag ble avholdt 12.04.2010.
På dette møtet ble Eivind Tore Langelandsvik valgt som leder.
Det første styremøte med konstituering av styret ble avholdt 20/4 2010
Leder Eivind Tore
Nestleder Jan Kåre Tørresdal
Kasserer Olav Straum
Sekretær Tove Iren Fure
Styremedlem Elin Rossemyr Nerheim
1. Vara: Solveig Selvåg.
2. Vara: Per Ivar Tørresdal

2010
Det er avholdt 2 styremøter i 2010. 10 saker er behandlet.
Bygdalaget samlet inn forslag / innspill til vegnavn, og oversendt kommunen. Vi registrerer
at noe av disse er kommet med.
Bådsvik velforening på vegne av bygdalaget arrangerte st.hans.
Bygdalaget kalte inn til rydde dygnad i juni, vi plukket boss langs veien, fjernet kratt mellom
broene og plantet nye blomster i kassene ved vippebroen.
Før slusedagen ble området ved slusene omgjort fra hekk og buskas til plen. Vi ryddet og la
ut ferdig plen. Trappen til parkeringsnivået ved Grendasenteret ble også utvidet med
skråbakke til barnevogner m.m.
Før 17.mai ble det hengt opp blomsterkasser på broen over østreløp. Vanning har grønt
gruppen sørget for.
Arbeidet med nettsiden har fortsatt kontinuerlig med nyhetsoppdateringer og innlegging av
nye sider for andre foreninger i bygda.
Grasrotdelen i Norsk Tipping. Pr. 31.12.2010 har 16 spillere registrert seg til fordel for
Skjoldastraumen Bygdelag, 6321,- er kommet inn.

1.desember arrangerte vi også det årlige fakkeltog og tenning av Julegrana.
Styret har kommet med innspill reguleringsplanarbeidet for sentrumsområdet. Vi har meldt
fra om våre og sluselagets ideer og planer slik at det blir tatt med i den videre behandlingen
hos Omega som utfører dette for kommunen.
Telenor er kontaktet om det er mulighet for 3G mobilnett i Skjoldastraumen, slik utbygging
er ikke i deres planer.

2011
Det er avholdt 1 styremøte 19.juni 2011. Der ble 5 saker behandlet.
I 2011 har bygdalaget vedlikeholdt sandvolleyball banen og arrangert rydding av Notaflåt
stranden. Vi fikk tilkjørt 2 lass med sand, på friluftsrådets regning.
Nye blomster kasser ble hengt opp før 17.mai, dessverre ble det gjort hærverk og nye
kasser ble hengt opp. Samtidig ble alle kassene beplantet på nytt. Nok en gang ble en av
kassene kastet på sjøen. Blomster pyntingen er allikevel noe som er lagt merke til av
bygdefolket og verdsatt, tradisjonen må fortsette.
St. Hans ble som i fjor arrangert av Bådsvik velforening.
På initiativ fra Thomas Finshus har bygdalaget for første gang arrangert trim og
mosjonsløpet Sluseløpet. Det ble en knall suksess. 127 små og store deltok. Det var enkelt å
arrangere, Sr-Bank stiller som hoved sponsor. Løpet er kommet for å bli et årlig
arrangement.
Nettsiden er vedlikeholdt og nyheter er lagt ut. Pr 16.oktober er det 4430 klikk på siden. Vi
har flyttet server i perioden fra Frode Wågen til et webhotel.
I tradisjonen tro var bygdalaget med arrangør til fakkeltog og tenning av julegran ved
Grendasenteret. I år tok vi kontakt med foreldregruppen i barnehagen om å stå for kafeen
inne. De ville også arrangere juleverksted i forkant av fakkeltoget. Det blei et fint
arrangement med godt oppmøte. Fakkeltoget gjekk fra Grendasenteret og rundt bruene i
ett forferdelig vær.

Styret 19.februar 2012

