Referat, Langangen vel
torsdag 12. november 2020.
Sted: pga koronarestriksjonene ble det nettmøte på Teams

Deltakere: Roger Hansen, Are Solli, Magne Wiersdalen, Marthe Nøklegård, Kristin
Storemyr, Helge Berg Åsetre, Karol Belko og Mona Aaby.

Referat fra forrige møte.

1.

Godkjent, når skrivefeil er rettet opp.
Innkommende post

2.
•
3.

Marthe har videresendt brev om sandfangerkum i Langangsveien til
fylkeskommunen v/Terje Riis Johansen
Nye veier, fortau Kjøyaveien – status nå som E-18 traseen er vedtatt.
Sitat fra dialog i okt 2020: «Det ventes på avtale om finansiering for Moheim og
Langangen. Det jobbes med planlegging og den endelige løsningen skal legges
frem politisk. Prosjekt i Langangen skal være ferdig bygget før sommeren 2021».

4.

Lekeplass: vi mangler kun rister til bålplassen. Velforeningen har fått skryt for
resultatet. Det er hyggelig. Bilde av kviteringer sendes til Mona slik at hun får
skrevet rapport inn til kommunen.

5.

Buss-skur ved bussgarasjen, kontaktinformasjon til eier av bussgarasjen er
innhentet. Kristin overtar tråden videre.

6.

Fiber inn til Bassebo(og Nøklegård).
◦ Are har sjekket dette. Her er det absolutt ingen planer fra Telenor sin side på

å legge fiber. De ønsker å satse/vente på 5G. Velforeningen kan evnt
kontakte media for å få litt «blest» om saken. Flere blir utestengt fra
fibernett til Telenor i Langangen. Roger stiller evnt opp i media om det er
aktuelt for de involverte.

5.

Økonomi. Kasserer informerer.
Økonomi ser bra ut, ingen store endringer hverken ut eller inn. Kasserer sender
faktura på mail om støttemedlem til en person som savnet denne.

6.

Ny butikkdrift.

◦ Velforeningen har snakket med ny butikkdriver, og det var en posetiv dialog.

Han er informert om Velforeningens standpunkt til Lønnebakkefeltet.

7.

Julegrantenning og juletre ved kirka
•

Magne fikser juletre ved kirka, samt belysning.

•

Julegrantenning med samling må utgå pga korona. Are snakker med butikkeier
om juletre ved butikken.

8.

Eventuelt.
•

Spm fra Bjørkedalen velforeningen, Oklungen velforeningen og Langangen
velforeningen om Langangen musikk-korps kan streeme en julekonsert. Det
oppleves som vanskelig å gjennomføre pga de strenge korona-restriksjonene
som er.

•

Stenging av Korketrekkeren skal vare frem til 27. november. Det er alt for dårlig
informasjon til bygda ved slike tilfeller. Skolebussen måtte snu, og barnhagen
fikk ikke informert foreldrene. Leder tar ansvar for å skrive et brev til
oppdragsgiver om at det er alt for dårlig informasjonsflyt til bygda i slike tilfeller.

•

Solheimfeltet: det er dialog mellom grunneier og Velforeningen ifh til
byggefeltet.

•

Årsmøtet 2021: hva gjør vi om de strenge koronarestrikjonene fortsetter?
Årsmøtet skal avholdes ila feb 2021. Det må evnt bli påmelding. Årsberetning
skal være ferdig i uke 2. neste år

Møte hevet kl 1945

nytt møte 16. des kl 1800.

ifølge årshjul er neste styremøte i uke 2, 2021.

referent: Mona Aaby

