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Torstein Melhus, leder 

 

Hyttekomiteens oppgave er å sørge for at hytta med tilhørende brygger og bygninger holdes 

vedlike, og at det fungerer med utleie og vertskap i sommerukene. 

 

Generelt: 

Hyttekomiteen oppsummere sesongen 2015 i hovedtrekk med at det i sommer har fungert 

godt med utleie, vertskap og egne arrangementer. 

 

Det er avholdt vår og høstdugnad med fremmøte av medlemmer. 

 

Det har ikke vært skader på anlegg eller brygger, og besøket har vært godt. 

Den nye brygga fremtrer nå fin og ferdig, og har gitt et nytt ansikt til den delen av 

Brattholmen. 

 

 

Utleie: 

Utleie har fungert meget godt uten kollisjonen med egne arrangementer 

Det er fortsatt viktig med god dialog for å finne smidige løsninger mellom utleie og sportslige 

aktiviteter! Hver undergruppe må melde inn til uteleieansvarligterminlister og egne planer for 

arrangementer så tidlig som mulig!  

Line har nå hatt utleieansvaret i 4 år og ønsker å takke av. 

På vegne av Hyttekomiteen sier vi takk for innsatsen, det er nå god kontroll på dette. 

 

 

Videre utvikling: 

Det er planlagt å skifte dekket foran hytta og eventuelt ta med grusområdet. Dette krever at 

det stiller personell til noen kvelder med intensiv jobbing for å fjerne det gamle og få lagt 

nytt. Det gamle kan forhåpentlig gjenbrukes oppe på bålområdet på heia, for å lage en fin 

plass der. 

Nye strømstolper med vann ønskes etablert langs brygga for å bedre tilgang på strøm/vann.  

Sliping av gulv i stua og utbedring av peis bør også foretas i løpet av noen år. 

 

Skifte av brygga foran hytta med en godt forankret betongbrygge er et godt tiltak. 

Utvidelse av WC kapasitet og dusjfasiliteter er viktig for å bedre tilbudet ved utleie og gjester. 

 

Etterhvert må også betongbrygga på nordsiden sjekkes og utbedres, den eroderer fra 

undersiden. 

 

Torstein Melhus 


