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Småbåthavnen ble ferdigstilt og
tatt i bruk sommeren 2006. Dette
er blitt et kjempeflott anlegg som
skal være til glede for fastboende
på Hellvik. Pr. dags dato er 56 av
65 båtplasser solgt og 8 plasser
er leid ut.
Mer innformasjon om Marren
båtforening finnes på
www.hellvikvelforening.net. Under

Marren båtforening

Velforeningen håper at dette arrangementet
blir en årlig tradisjon og et fint samlingssted
på Hellvik.

Velforeningen stiller griller til disposisjon og
det arrangeres leker for de minste.

St. Hansfeiring på Urodden

Det har vært avholdt flere dugnader i Lunhulen. Det er satt opp toalett,
bygget stupebrett, gresset er slått, søppel er blitt tømt m.m for å få
området så flott og attraktiv som mulig.

Dugnader i Lunhulen

I dette infoskrivet er det gjort en kort oppsummering over noe av det
arbeidet velforeningen har vært involvert i de 3 siste år, samt saker som
styret arbeider med i dag.

Det begynner å bli en stund siden forrige infoskriv fra Hellvik Velforening
ble sendt ut. Fremover planlegges det å sende ut infoskriv ca. 2 ganger i
året for å informere om de saker Velforeningen arbeider med. Det legges
også ut informasjon på vår hjemmeside www.hellvikvelforening.net.

Hellvik velforening informerer……

OPPRUSTING AV LEKEPLASS I MARRAVEIEN
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Velforeningen sendte inn brev til miljø utvalget i kommunen hvor vi
redegjorde hvordan forholdene var vedr. kloakkforholdende. Politikerne tok
umiddelbart fatt i saken, og vi har alle sett hvordan dette arbeid har pågått i
lang tid nå.

Sanering av vann- og avløp, samt etablering av nytt
renseanlegg

Velforeningens medlemmer fikk montert lys, og satt det i drift i løpet av
2005. Total kostnaden kom på ca 40.000,-. Av dette fikk vi fikk inn 23.000,fra bedrifter og foreninger på Hellvik til dette prosjekt.

Gatelys over Åsatua

På vår forespørsel ble kommune kaien opprustet.

Opprusting av kommunekaien

Etter at vi tok kontakt med Dalane Breibånd ble ca. 115 hussander koplet
opp.

Etablering av breibånd

Vi fungerer som høringsinstans i forbindelse med nye reguleringsplaner på
Hellvik, og ønsker å være en aktiv medspiller i forhold til behandlingen av
nye planer til beste for Hellviks befolkning.

Innspill til reguleringsplaner

Det ble sendt inn syv innspill til kommunen i forbindelse med rullering av
areal planen. Vi hadde eget møte med kommuneplanlegger for å redegjøre
for våre synspunkter. Rådmann har imidlertid ikke innstilt på at vi skal få
medhold i våre ønsker. Vi jobber videre med dette i forhold til politikere og
den videre politiske behandlingen

Rullering av kommuneplan

Marren båtforening i venstre meny.
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Dersom noen har saker som en ønsker velforeningen skal ta opp er det
bare å ta kontakt.

Bjørn Carlsen (Leder)
Kjetil Larsen
Trond Ivar Ueland
Bente Rasmussen
Thor-Inge Thrana

Styret i Velforeningen består av følgende personer:

Styret i Hellvik Velforening

Hellvik Velforening har i dag ca 100 betalende medlemmer. Medlemskapet
koster kr 50,- pr. person (årskontingent for 2007). Vi vil oppfordre alle til å
bli medlem av velforeningen.

Medlemmer

Vi har arranger folkemøte med politikere.
Vi var involvert i saken omkring flytting av Barnehagen.
Er med i bred sammensatt gruppe som prøver å påvirke bo og oppvekst
miljø.
Tok initiativ til at det ble avholdt Hellviks Helg.
Har kommentert Gatebruks planer og trafikksikrings planer.
Foreslo Varberg som en av turene i kommunens topp tur opplegg.
Vi bevilget på siste årsmøte penger til etablering av skate banen i
Brunnmyra.
Vi har laget informasjons brosjyre om Hellvik. Denne prøver vi å få delt ut
til ny inn flyttede.
Vi har vært i møte med ordfører, kommuneplanlegger, rådmann, nærings
sjef, for å se på fremtids planer for Hellvik.

Andre tema som vi har jobbet med i de siste år.

Vi fått et nytt bord, et nytt lekeapparat er lovet, og ekstra sand er tilkjørt.
Det er dessverre lite midler til slikt arbeid i kommunen, men det viser seg
at det er mulig å få til litt hvis vi står på.
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Velforeningen har også et sterkt ønske om at vi skal ha butikk her på
Hellvik. Nå er det slik at mange av oss gjør en hel del innkjøp i byen, og
det svekker grunnlaget for butikkdrift her i bygda. La oss gå sammen og
vise at vi ønsker å beholde butikken, ved at vi handler det meste av våre
daglige varer på VÅR butikk. Dette vil være med på å gjøre fortsatt
butikkdrift mulig, For de som trenger det er det mulig å få varer levert hjem
kjørt på mandag og torsdag, ta kontakt med butikken for nærmere avtale.

Butikken.

Vi ønsker også å minne om marked som blir avholdt på Bistroen Lørdag
8/9-07. Det blir åpen bistro med servering, og salg av produkter fra flere av
lokale selgere.

Marked på Bistroen.

Fritids Klubben er nå snart klar til oppstart i de gamle barnehage lokalene i
Brunnmyra. De driver nå med dugnad for å male og pusse opp litt i
lokalene. De etterlyser imidlertid litt inventar, så har du noen møbler, hyller,
komfyr, kjøleskap, mikro, og annet kjøkken utstyr etc. til å avse, så
vennligst ta kontakt med fritidsklubben. Ring Ragnhild på tlf.

Fritids klubben.
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