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.
Nytt tak på selve huset ble ferdig montert på østsiden i 15.10.19. 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 ble montert 18.10.19. Beslag og takrenner montert.
Alt ser meget bra ut.
Begynt å montere takplatene på vestsiden Mandag 21.10.19.
Tirsdag 22.oktober ble det et skikkelig drittvær med regn og sterk vind i kastene. Umulig å
montere resten av takplatene på vestsiden. I stedet ble vindskier og beslag montert på
begge røstveggene, og stillaset revet på sørveggen.
Onsdag 23 oktober 19 ble resten av takplatene på vestsiden, samt luftelur montert.
Se Bilde 1.
Mønekammen som fulgte med takplatene passet ikke da takvinkelen ble for stor.
Bestilt ny mønekam hos blikkenslager. Ferdigprodusert i dag.
Det må leies en lift for å montere mønekammen. Det er umulig å få sikkert fotfeste på
taket, spesielt når det er vått.
En lift kan muligens være tilgjengelig i morgen.
Nå gjenstår et dugnadsprosjekt for å rydde opp utenfor huset. Vi håper at en jobb i
ettermiddag og en i morgen skal være nok. Ertenvåg Bygg og Maskin blir med på dette.
De kjører også Eternittplatene og alt metall til IRIS på Inndyr. Treverket lagrer vi
midlertidig på sørsiden av huset etter forslag fra Bjørn Ronny.
Vi trenger flere frivillige i dugnadsgjengen. De som ønsker å gjøre en innsats for laget kan
ta kontakt med Bjørn Ronny Madsen på 411 01 314.
Det er kun medlemmene i styret som stiller opp, og det synes jeg er for dårlig.
Det hadde vært kjempebra om det er noen grepa kvinnfolk, i eller utenfor laget, som kan
stille opp med litt indretjeneste med vaffelsteking, og også på utetjeneste.
Etter at det ble ryddet og ordnet rundt huset oppdaget vi flere hull i muren på vestsiden.
Det ser ut til at de har vært beregnet på 6-toms lufteventiler.
Det er også 2 store hull, ca. 50 x 50 cm i muren.
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Avtale med Ertenvåg Bygg og Maskin om at de pusser inn gitter i lufteventilhullene og
lager luker til de store hullene. Dette skal de gjøre til våren.
Huset må også males til våren.
Vi kan ikke spandere en masse penger og arbeid på et flott tak og så skal resten av huset
se ut som en ruin.
Det må legges nytt tak på utbygget over inngangen. Løsning er funnet på dette.
Ertenvåg Bygg og Maskin gjør jobben til våren.
Det er artig å følge arbeidet, som går unna med liv og lyst.
De to firmaene, Enkon AS og Ertenvåg Bygg og Maskin AS, har vært fantastiske å
samarbeide med.
Det er flott at vi har sånne i Nordfjorden.

Nygårdsjøen 23.10.2019.
På vegne av UL Havgull.
Johan Martin Pedersen.
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