Oppdatering fra styret Juni 2020

Starten på sesongen ble alt annet en normal, men det ser ut som alle likevel er kommet godt igang.
Styret ønsker å gi en kort oppdatering vedr flere forhold på avdelingen.

Utleie av huset
•
•
•

Styret har besluttet å starte utleie - i første omgang uke 26 og 27 - som en test for nye
prosedyrer/rutiner når det gjelder vask ihht smittevernsreglene.
Leietager er Lyn Ski som arrangerer sommerskole i området og skal bruke huset som «base»
for sine utendørs aktiviteter.
Tilgang på toaletter blir endret noe for å begrense smitte. Dagens herre toalett (med to
toalett) blir tilgjengelig kun for Solvang 3. Dagens dametoalett (med tre toaletter) blir
dermed kun tilgjengelig for leietakere. Begge toalett vil være unisex og denne løsningen vil
vedvare ut sesongen.

Solvangdagene
•
•

Dette arrangementet blir dessverre avlyst i år. Det arbeides med alternative løsninger, og
mer informasjon vil bli gitt av komiteen.
Fellesarbeidstimer som er satt av til Solvangdagene vil bli omdisponert til andre oppgaver.
Mer informasjon kommer fra komiteen (Maya).

Belysning i Mittveien
•

Prosjektering er igangsatt og det vil bli lagt ut mer informasjon så snart kostnadsoversikt
foreligger. Type belysning/stolpe erutplassert i Mittveien.

Oppgradering av Felleshuset
•
•
•
•
•

Det elektriske anlegget er blitt oppgradert og er nå ihht gjeldende regelverk.
Nye inntakssikringer som skal gi tilstrekkelig kapasitet er på plass når vi etter hvert kan starte
kafé driften.
Hele sørveggen er oppgradert med nye vinduer og dør
Ventilasjon i alle rom er nå ihht gjeldende forskrift.
Det skal gjøres noen små endringer ved rullestol rampe for å sikre bedre tilgang.
Maling blir gjennomført i løpet av sesongen

Utvidelse av bod ved Felleshuset
•
•

Arbeidet med utgraving er gjennomført på fellesarbeidsdagene. Dette viste seg å være en
større jobb enn antatt pga mye stein og røtter.
Boden blir oppsatt i løpet av sesongen og vil gi plass til bl.a. større maskiner som kvistmaskin
og gressklippere.

«Museumshytta» - GRO-prosjektet på Triangelen
•

Bydelen har økt bruken av parsellen som avtalt og det er nå aktivitet med ulike grupper alle
dager, mandag til fredag.

«Lavterskalsamtaler»
•

Styret har gjennomført flere samtaler som varslet i fjorårets Årsberetning og dette arbeidet
vil fortsette gjennom sesongen. Samtalene baserer seg hovedsaklig på tilbakemeldinger fra
Ordenskomiteen.

Ordenskomitee
•
•

Årets første runde nærmer seg. Vi ser at det spesielt er en gjentagende utfordring å få alle
medlemmer til å tenne utelys. Vedlikehold av hytte, beskjæring av hekk og trær, synlig
nummerskilt og postkasse er andre punkter.
Årsmøte i Fellesstyret (tidligere SU) besluttet på mandag en endring i ordensreglementet
gjeldende klipping av hekker – første klipp er endret fra Sankthans til 15. Juli. Referat vil bli
lagt ut på våre nettsider.

Kvistkutter og kompostering
•
•

I lys av endringer med kvistbilen så er det satt opp flere dager med kvistkutter. Vi vil komme
med ytterligere informasjon om dette temaet fremover.
Område for kompostering av avfall fra fellesområdene er under etablering bak huset. Styret
arbeider med en plan for området og teamet generelt.

Med vennlig hilsen,
Styret

