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Styret har bestått av: 
Leder: Kjetil Hansteen 
Kasserer: Roar S Syversen 
Sekretær: Carsten Ramberg 
Styremedlem: Kjell Ivar Olsen 
Styremedlem: Tormod Hansen 
 
 
Det er i perioden avholdt 5 styremøter, ellers har vi hatt dialog når vi treffes og via telefon og 
e-post. 
 
 

Dugnad 

15 juli 2017 var det dugnad. Parkeringsplassene fikk nytt treverk og plassenes størrelse ble 
målt opp og justert. Også stien over stabbursholmen ble vedlikeholdt og forbedret. 

Under dugnaden ble det fremmet ønske om fjerning/beskjæring av eketreet ved cirka plass 30. 
Men det sies at alle eiker er fredet. Sitat: ”Selv om eika ikke er hul skal den bevares dersom 
treet har en diameter på minst 63 centimeter, og omkrets på 200 centimeter målt i 
brysthøyde”. 
Kilde er artikkel på NRK Østfold om Eiketrær i Fredrikstad. 

Senere i perioden er det gjort ytterligere tiltak på stien over stabbursholmen, kald asfalt er lagt 
på det bratteste partiet mot nord for å hindre regnvannets utgraving, og på toppen er det lagt 
inn en helle i en klove for å bedre framkommeligheten. Der er også rekkverket flyttet litt på. 
På sørsiden er det fjernet stener og planert. 

Takk til alle som har bidratt på fellesdugnad og de som har stilt opp på spesialoppdrag.  

 

Parkeringsplassene 

I perioden er to parkeringsplasser blitt flyttet til den vestligste rekken mot sundet. Dette har 
gjort forholdene bedre for mange andre medlemmer slik at de opplever det som mindre trangt 
å parkere. For en av de som ble flyttet har det vært noen problemer, men de skal nå være 
utbedret. 
Ikke alle hyttemedlemmene har parkeringsplass på FHL sitt område, og nå er det en som 
ønsker plass som ikke har. Hvis noen med plass på FHL sitt område og med tilstrekkelig 
parkeringsmuligheter på egen tomt ønsker å frigi sin plass så gi beskjed til styret. 
 
Styret oppfordrer alle til å holde sin parkeringsplass mest mulig fri for busker og trær. 
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Postkasser 

Postkassestativet har ikke vært høyt prioritert i året som er gått, men vi har registrert at 28 
hytter fortsatt ønsker postkasse (av 51). Denne våren har det ene stativet kollapset igjen, og 
atter blitt midlertidig reparert. 
Styret sonderer terrenget for å se om det er mulig å plassere stativet på fastere grunn. 
 

Informasjon/nettside (e-postadresse) 

Nettsiden oppdateres når det ”skjer” noe, og vi tar gjerne i mot relevante bilder og tekst fra 
medlemmer for utlegging. 
Vi har lagt ut saker om årsmøtet, dugnad, Femdalsundløpet, postkasser, gratis ved, 
parkeringsplassene, julehilsen, innbruddsforsøk, strandryddedag og innbrudd igjen. 
 
Vi mangler nå bare e-post adresse til 3 medlemmer, det er veldig bra. Men det er alltid en 
risiko for at noen av adressene er feil, utdatert eller lignende og man får ikke alltid 
tilbakemelding fra internett om dette. Det er derfor viktig å gi beskjed om endringer eller hvis 
noen ikke har fått regning på e-post eller andre meldinger fra hyttelaget. Det siste året er det 
sendt ut 2 meldinger pr. e-post, 24 februar om innbruddsforsøk og 12 juni innkalling til 
årsmøte. De som ikke har fått noen av de meldingen bes ta kontakt slik at vi får inn korrekt e-
post adresse. 
 
Vi har også endret regnskaps- og medlemssystem i løpet av året slik at ekstern 
regnskapsførsel er kuttet ut slik årsmøtet 2017 ønsket. Kasserer vil orientere årsmøtet om 
dette.  
 
 
 
 
 
Kråkerøy 2. juli 2018 
 
 
Styret i Femdalsund hyttelag 


