Referat styremøte ÅBF
Referat Sted: Hammerøyvegen 9 kl: 20:00 Dato: 02.04.19
Leder: Hege Ovesen (møtt)
Nestleder: Alf Magnar Reberg (møtt)
Kasserer: Astrid Hovdal Almlid (møtt)
Sekretær: Solrun Johanne Vevelstad (møtt)
Styremedlem: Trine Hansen Blomquist (frafall)
Styremedlem: Jon Egil Hammeren (frafall)
Styremedlem: Magne Christiansen (møtt)

Saksliste
Sak 1.1
Gjennomgang av referat fra sist styremøte.
Vedtak: Til orientering
Sak 2.1
Spiren.frostingen.no Skal ÅBF være med å få en plass?
Hege presenterte informasjonen hun hadde fått angående
Spiren.frostingen.no
Vedtak: Hege tar kontakt med Frostingen, og sier vi er interessert i
å delta i spiren.frostingen.no.

Sak 3.1
Hvilken rolle skal ÅBF ha i forhold til utbygginga av ny E6 og dens
påvirkning av Åsen/Åsenfjord?
Forslag om at Nye Veier bruker oss som informasjonskanal, at ÅBF er en nøytral aktør i saken. Samtidig påpekt at det
er viktig å se på hvordan sentrum blir påvirket i forhold til næringsområde Langstein, kryss løsning som velges i
Grubbåsen.
Vedtak: Hege kontakter Nye Veier (Jørund Gullikstad), og sier vi ønsker å være en høringspart/informasjonskanal.

Sak 4.1
Planlegging av møte med næringssjefen i Levanger.
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Næringssjefen (Okkenhaug) i Levanger ønsker å møte oss. Forslag fra Hege at det er flere enn bare ÅBF som skal
møte. Alf Magnar foreslår at ÅBF tar et eget møte med næringssjefen først for å forberede dette møtet.
Vedtak: Hege invitere han på neste styremøte for å informere oss og komme med innspill om hvordan vi kan
samarbeide.

Sak 5.1.
Status medlemsbetalinger.
6 av tidligere medlemmer har ikke betalt. Muligheter for å få flere medlemmer?
Vedtak: Invitere til et åpent informasjonsmøte for eksisterende og ikke eksisterende medlemmer.

Sak 6.1
Evt.
-

-

-

-

Forslag til å ta kontakt med Proneo i forhold til etableringsskurs i Åsen. Informere våre medlemmer om
kurset på hjemmeside/facebook.
Levanger kommune kontaktet ÅBF i forhold til Kulturuka 8. – 16. juni. Epost sendt ut til våre medlemmer for
å finne ut hva Åsen kan bidra med. Aktivitet på Stokkvola? Hege tar intervju med Innherred i morgen i
forhold til kulturuka.
Vårslæpp: Informasjon sendt ut til lag og foreninger i forhold til hva man ønsker å stille med. Aktivitet fra
ÅBF (søndag 5. mai)? Noen aktiviteter samtidig som man viser seg fram for næringslivet. Konkurranse
aktivitet fra ÅBF? Quiz om hva ÅBF holder på med ble foreslått.
35/19: Høringsuttalelse fra Levanger kommune til Trøndelag fylkeskommunes delstrategier innen
samferdsel: Gang- og sykkelveg fra Samfunnshuset til Åsenfjord (eventuelt Frosta),
https://www.levanger.kommune.no/Politikk/Formannskapet-2015-2019/030419/PS-3519-Samferdsel/
Hammersbukta mangler livbøyer og tilgang til hjertestarter. Ble diskutert generell tilgang til hjertestarter i
sentrum. Astrid tar kontakt Jon Egil angående klipping av gras i Hammersbukta og for å høre om livbøye kan
henges opp.
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