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Styret har bestått av: 
Leder: Ketil Hansen 
Kasserer: Roar S Syversen 
Sekretær: Carsten Ramberg 
Styremedlem: Gudrun Broback 
Styremedlem: Kjetil Hansteen til 31.12.19 Tor M Myrhaug fra 1.1.20. 
 
 
Det er i perioden avholdt 3 styremøter, ellers har vi hatt dialog når vi treffes og via telefon og 
e-post. 
 

Dugnad 

Lørdag 20. juli 2019 var det dugnad. Det var stort oppmøte og vi fikk trillet ut et stort lass 
med grus og ryddet og klipt parkeringsplasser og andre områder. En stor takk til alle som 
møtte opp og bidro på dugnaden. 

Mandag 29 juni 2020 ble det lagt ut asfalt på veien ned til sundet, cirka 10 personer møtte opp 
på kort varsel og resultatet ble meget bra. 

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

Renovasjon 

For å redusere støy og luktplager for de nærmeste naboene har papir- og restavfallskonteiner 
byttet plass. For glass og metall må vi fortsatt bruke offentlige innsamlingspunkter (f.eks. ved 
Joker Lunde) eller ta det med hjem.  

Stiene 

Det er satt opp skilt på trange punkter om å vise hensyn i disse spesielle tider. Det vil også bli 
vedlikehold og oppgradering på deler av tre-gangveiene senere i sommer.  

Parkeringsplassene 

Det forekommer noe dobbeltparkering på enkelte plasser, styret minner om at det ikke er 
tillatt. Det har vært oppe til diskusjon, men det skal fortsatt kun parkeres en bil pr. 
parkeringsplass.  
 
Styret oppfordrer alle til å holde sin parkeringsplass mest mulig fri for vegetasjon. 
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Klipping 

Vi prøver ut en ordning der vi har engasjert noen til å klippe parkeringsplassene og langs stien 
ut til kloppene. 

Postkasser 

Nytt postkassestativet fungerer bra, men det er noe høyt opp på enden. Det sees på tiltak for å 
bedre tilkomsten. Stativet er nå nesten helt fullt. Merking av kassene med ”Reklame nei takk” 
pågår.  

Nettside – medlemsregister – kommunikasjon 

Nettsiden oppdateres når det ”skjer” noe, og vi tar gjerne i mot relevante bilder og tekst fra 
medlemmer for utlegging. 
Siste 12 måneder har vi lagt ut saker om årsmøtet, dugnad, uvær og løse båter i sundet, , 
Femdalsundløpet 2019, mistenkelig oppførsel og tyveri, koronatiltak, facebookside og 
søppelkonteinere. 
 
Vi sender nå ut e-post (og SMS) via systemet for medlemsregister. Dette systemet håndterer 
også fakturering. Systemet kan sende e-post til en ekstra adresse pr. medlem, legg inn når man 
oppdaterer sine kontaktdata. For øvrig må de hyttene som har flere eiere selv sørge for 
distribusjon av informasjon internt på sin hytte/hus.  
 
Side på Facebook ble opprettet i vår og har nå nesten 80 følgere/medlemmer.  
  
 
 
 
 
 
Kråkerøy 5. juli 2020 
 
 
Styret i Femdalsund hyttelag 


