Referat styremøte ÅBF
Referat Sted: Håmmårsvegen 93 kl: 20:00 Dato: 20.08.19
Leder: Hege Ovesen (møtt)
Nestleder: Alf Magnar Reberg (møtt)
Kasserer: Astrid Hovdal Almlid (møtt)
Sekretær: Solrun Johanne Vevelstad (møtt)
Styremedlem: Trine Hansen Blomquist (møtt)
Styremedlem: Jon Egil Hammeren (frafall)
Styremedlem: Magne Christiansen (møtt)

Saksliste
1. Info om By og bygdeLab
Metode for at kommunen skal ha et tettere samarbeid med
folket. Har fått tildelt noen midler til dette. Hvordan kan vi
dra nytte av dette? Kommunen ønsker tettere samarbeid
med ÅBF og generelt sett folk som bor i kommunen. Kan vi
lage en møteplass hvor folk i Åsen kan få informasjon,
treffes?
Involvere innbyggerne i kommunens aktiviteter. Veldig
vidløftig. Hvordan skaffe engasjement? ÅBF mellom
kommunen og folket i Åsen. Felles samarbeid mellom Skogn,
ÅBF og Ytterøy utvalget. Viktig at Åsen er representert, ÅBF
kan være kanalen mellom kommunen og folk i Åsen. Storstue
på Stokkbakken – kan den brukes som samlingssted?
Idemyldring eller ideboks for Åsen – (Ideboks på butikken på
Coop).
Mulig å engasjere oss i sentrumsområdet – hvordan skal
sentrum utvikles? Usikkert hva Grillstad gjør. Hva står i reguleringsplanen for området til Grillstad?
Gi tilbakemelding til kommunen at vi ønsker at arbeidet med sentrumsplan for Åsen prioriteres.
Aksjon: forfatte et leserinnlegg for å utfordre kommunen/politikerne rundt arbeidet med sentrumsplanen
for Åsen.

2. Hvordan gjennomføre ett samarbeid med Skogn forum og Ytterøyutvalget
Interessant å høre hvordan de gjør ting. Reise utover til Ytterøy. Forslag om at Skogn også involveres. Et
felles møte. Hvordan bli sterkere i lag?
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3. Agenda for høsten
By/bygdelab møter
Samarbeidsmøte med Ytterøya og Skogn forum
Invitere Rotary eller andre til våre aktiviteter
Arrangere medlemsmøte siste uka i september (ringerunde til medlemmene før møtet – fordeles på
styret)
Julegran tenning

4. Bannere
Generell slitasje på bannere og ødelagte feste. Tar ned bannerne i løpet av neste uke. Budsjettpost for nye
bannere neste år. Nye feste, Magne hører med Duun Industrier.

5. Veddulslia og ny innkjøring til Hammerøyveien
Gå sammen med skolen for å diskutere trafikksikring. Uklart om dette er godt nok. Trafikksikkerhetsutvalg
i kommunen kan kontaktes.
Andre farlige trafikksituasjoner er at folk stopper («parkere») i forbikjøringsfelta til Hammerøyveien og til
butikken. Sette opp skilt?

6. Evt
Påskjønnelse til Olav Harald Skjesol for vanning av blomster i sentrum i sommer.
Omregistrering i Brønnøysundsregisteret.
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