BAGN VEL – STYRESAMMENSETNING OG HANDLINGSPLAN 2018
Styret har følgende sammensetning:
Leder Kari Thorsrud ,
sekretærer på deling: Kari Wold og Sigrid Marit Frøislihagen ,
kasserer: Ingebjørg M. Bakken,
styremedlemmer: Leif Mo og Cor Ensink.
Varamedlemer: Liv Bratrud og Gunnar Hansebakken .
Revisor: Tidemann Kolsrud.
Valgkomité: Kari Woll og Solveig Muldbakken.
Handlingsplan for Bagn Vel for 2018 er følgende
Utlevering av giroer til medlemmer, bedrifter og handelstandsmedlemmer. I år gjør vi dette
etter påske. Tore Skjerve tar med giroer til medlemmer i SA-posten. Det er vi takknemlige for!
Når snøen smelter kjøper vi ny jord og planter stemor i parken ved Solbraut bo -og service
senter, ved busskuret og i bålpanna ved Coop.
Det blir flere dugnader utover våren med beskjæring av busker og trær, ny bark i skråningene
rundt om i Bagn sentrum. Videre blir det luking, gjødsling og sprøyting der det er behov.
8 kl. blir også i år med på stor dugnad med raking i skråningene helt fra Br. Dokken og fram
til Bagn barneskole. Styret stiller med pølser, lomper og saft, og etter ei økt raking blir det
boller og drikke. Vi har hatt veldig god erfaring med ungdomsskoleelevene, og setter pris på
at de stiller opp mot litt betaling.
Beplantningen ved Biblioteket fikk hard medfart i fjor, så der må vi kjøpe nye planter og
plante der det har gått ut. Det kan bli noe mer utskiftninger kanskje andre steder også.
Når været tillater det, må vi få ut de "nye" urnene, skifte til ny jord i dem pluss alle de andre
urnene rundt om i Bagn. Deretter beplantning av sommerblomster.De 2 siste årene har vi
også plantet ved Solbraut bo-og service senter.
Vanning av blomster både før og etter sommerhjelpen må vi hele tiden passes vanning og
luking. Vi er veldig fornøyd med sommerhjelpen vår, Jamal, som gjør en flott jobb! Heldigvis
vil han forsette også i år.
Utpå sommeren bytter vi ut til nye blomster i parken, og seinere på høsten blir det skiftet ut
til Erika både ved busskuret, i parken og i bålpanna ved Coop.
Vi har i år tatt kontakt med huseierne av Fossgård og gamle Samvirkelagsbygningen for å
gjøre dette området mer tiltalende. Håper vi sammen kan bidra til trivelige uteområder til
glede for leieboere og andre !
Når frosten kommer må vi fjerne blomster og gammel jord og sette inn de bærbare urnene.
Vi pleier å klippe mispelhekken i parken og fjerne blomstene ved inngangene til Solbraut
seint på høsten, så hekken ikke hindrer utsyn.
Vi har også i år bestilt nye hagebenker fra Tingvolltoppen . I år lager de også nytt bord til oss
som blir plassert ved sitteplassen ved Br. Bokken. Hellene her blir også i år rensket opp.
Før jul vil vi også i år sette opp juletre med belysning i parken ved Solbraut, og levere ut
juleblomster til gode hjelpere.
Mvh. Kari.

