Referat fra styremøte i Langangen vel
Tirsdag 18. juni 2019 kl. 1800.
Sted: fritidsklubbens lokaler, Skolen i Langangen
Tilstede: Are Solli, Magne Wiersdalen, Terje Almvik, Roger Hansen, Sigbjørn Wiersdalen, Kristin
Storemyr, Marthe Nøklegård og Mona Aaby
Frafall: Andrea Wiemkes.

1.

Referat fra siste møte.
Godkjent.

2.

Evaluering dugnad 17. mai
Liste over kake vi ønsker å ha. Ca 4500 kr i overskudd. Husk å takke kakebakerne i
årsberetningen.

Planlegge St.Hans feiring
Roger: Ansvar for grill og grillkull, tennvæske, dopapir, våtservietter, alufolie
Sigbjørn: sjekker med Helge Bjåland om han vil lage quize, det blir bonus om vi får til det.
Kristin og Terje sjekker do.
Marthe fikser ved.
Bålansvarlig:, Kristin er ansvarlig for bålbrenning og Vel’t s kontaktnavn inn mot
brannvesenet. Mona sjekker med Gunnar Abrahamsen om nattvakt på havna kan
oversyn (dette er sjekket ut, og ordnet. Båtvakt sjekker bål ila natta)
Forslag til underholdning: Odd Tollefsen – trekkspill? Steinar Solli; Mona sjekker.

3.

Informasjon om bygdas lekeplasser V/ Mona.
Mona søker videre, men styret har ikke kapasitet til å ta på seg mer ansvar og dugnad for
å vedlikeholde lekeplasser.

4.

Informasjon til styret om hva som er gjort ifht. Nye Veier og Porsgrunn Kommune, samt
støyskjermer ved rundkjøring fra gamle E-18. Marthe informerer.
God informasjon, styret oppfordres til å lese referater som er sendt.
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Det har vært sykemelding i kommunen, det er årsaken til at Vel’t ikke har fått svar på
mail. Dette er en dårlig unnskyldning fra kommunen da mail også er sendt til postmottak.
Men nå får vi svar på mail vi har sendt, så da er vi fornøyde.
Markaveien blir ikke stengt, men det blir lysregulering ved sprenging. Gangkontainere blir
satt ut til de mye trafikanter.
Støyskjermer på gammel E-18 inn til rundkjøring fra Kjose: Marius Lid fra kommunen er
på saken, og sjekker opp dette videre.
Port ved rundkjøring til E-18. Marthe avventer tilbakemelding, men har blitt forespeilet
svar i morgen 19. juni då.
5.

Informasjon ved kasserer Magne Wiersdalen. Nye støttemedlemmer?
Mottatt medlemskontingent fra et nytt medlem i mai.

6.

Leder informerer, innkommen post.
Leder har vært i radiointervju, Telemarksendingen. Bra og få omtale i media om bygda.
Leder har vært tilhører/observatør i et møte mellom Porsgrunn kommune og huseier som
blir berørt av ny E-18.

7.

Solheimfeltet.
Mona holder dialog med Porsgrunn kommune og Viktoria hus. Nå venter vi på at bannere
skal komme opp. Viktoria hus sier at disse er bestilt. Mona har vært i kontakt med
grunneier for å sjekke om Viktoria hus kan sette opp bannere på Alfred Bråthen sin tomt,
det er han positiv til. Terje Madsen og utbygger skal ha møte (de hadde møte 20.juni då.)
for å underskrive utbyggingsavtalen. På Vel’ts planlagte medlemsmøte i uke 40 ønsker
Viktoria hus og komme og informere. De håper å begynne å bygge i uke 40, men da må
min 20 % av tomtene være solgt. Det er lagt opp til 50 boenheter i fase 1
(terasseboliger 16-20stk, kjedede eneboliger 12 stk, eneboliger 10 stk, 4/6-mannsboliger
2 stk)

8.

Tilbud i bygda.
Legge til Hobbyklubben, Hilde Almvik er kontaktperson. Slette bildet som ligger på velsiden på FB og endre dette. Marthe gjør dette fortløpende.

9.

Stranda i bygda.
Vi ønsker friområdeskilt. Kontakte Skjærgårdtjenesten for å få søppeldunker. Sigbjørn tar
kontakt med skjærgårdtjenesten.
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Han har også skrevet brev til kommunen for å underrettet komm. At vi ønsker å ta friareal
i bruk igjen. Dette er sendt til kommunen – Marius Lid og postmottak.

10.

Kollektivtrafikk i bygda. Are informerer om hva han har funnet ut ifh til dette.
Det går ikke buss i Langangen når skolen ikke har unger,. Flexiruter er ikke et alternativ.
Den går to dager i uka: tirsdag og torsdag 0930.
Dette er ikke godt nok!
Fremstøt i avisa! Are sjekker ut noe mer ang fylket, hva de gjør, så tar Are det videre til
avisa. Roger blir med i avisa (Allerede torsdag 20. juni var det artikkel i TA om dette)

11.

Gatelys i svingen ved Myrhaug. Status /ved Are Solli.
Dette er enkelt, bare å sende søknad til teknisk i kommunen. Kommunen sier videre i fra
til Skagerrak. Are sender søknad til teknisk i kommunen.

12.

Eventuelt
Ny butikk: Sigbjørn har pratet med ny eier. Han er kokk og han ønsker å servere middag,
og ha uteservering. Han ønsker også ha bensin/og diselsalg. Det blir åpent lørdag og
søndag. Langangen Vel er veldig glad for at det kommer ny kolonial. Ny driver ønsker og
få «severdighet-skilt» ved E-18 for å få folk nedom Langangen.
Korketrekkeren: bør inn i turistinformasjon i Porsgrunn.
Styret savner tilbakemelding fra styremedlemmer. Kan styremedlemmer gi en
bekreftelse på mailer de mottar. Referater bør vi ikke kommentere om vi er enige.

Neste møte 28. aug. 2019.

Møte hevet 2000.

Referent: Mona Aaby
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