REPARASJONER PÅ UNGDOMSHUSET PÅ NYGÅRDSJØEN
NÅ ER VI I GANG MED TAKET.
Ertenvåg Bygg og Maskin AS er godt i gang med en del hjelp fra lagets dugnadsgjeng.
Nå er det gamle taket revet på begge sider. Det er ikke funnet skade på taktroet, unntatt
litt rundt lufteluren på østsiden. Utrolig bra.
Nytt tak på selve huset ble ferdig montert på østsiden i går. Det ser lekkert ut. Det legges
nytt undertak, sløyfer og lekter og Alsvåg Taksteinplate i svart stål. Nye takrenner,
speilbord og vindskier monteres etter hvert, pluss nytt beslag til luftelur.
Taket på restauranttilbygget monteres etter at taket på vestsiden er ferdig. Alt er
forberedt så det er bare å skru på stålplatene.
Vi har vært heldige med været, men i går ettermiddag slo det om til regn og hagl.
Taket på vestsiden var jo nakent så det begynte å lekke inn litt vann gjennom troet.
Runar purret ut dugnadsgjengen, Stian P, Bjørn Ronny, Tony og Mathias og de fikk strukket
presenninger over hele taket. Varmevifta er satt på i salen for å tørke opp fukt fra
lekkasjene. Runar sier at det blir ingen skader.
Det er artig å følge arbeidet, som går unna med liv og lyst.
Nå er Oddvar kommet på jobb igjen etter en hjertereparasjon i Tromsø, og det medfører jo
en markant økning av lydnivået på arbeidsplassen.
Det er en fast dugnadsgjeng, Runar, Stian P, Bjørn Ronny, Tony og Mathias som stiller opp,
så å si hver dag. Vi skulle ønske at det var flere, spesielt blant lagets ungdommer, som
stilte opp. Meld dere for Bjørn Ronny, Stian P eller Runar. Dere blir tatt imot med glede.
Vi ber også lagets damer om å stille opp til vaffelsteking og forefallende arbeid. Dere
savnes.
Vedlagt ligger en liste over våre sponsorer.
I den forbindelse vil vi nevne at Byggtorget Tuv Trelasthandel har levert materialene til
taket til en særdeles gunstig pris.
Nygårdsjøen 16.10.2019.
På vegne av UL Havgull.
Johan Martin Pedersen
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Figur 1. Nytt tak på Østsiden 15.10.2019. Taket over restauranten monteres senere.

Figur 2. Riving av luftelur på vestsiden av taket. Bernt Magne Mikalsen, Espen Bakklund og Mads Karlsen. Alle fra
Ertenvåg Bygg og Maskin AS.
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