REPARASJONER PÅ UNGDOMSHUSET PÅ NYGÅRDSJØEN
NÅ ER VI FERDIGE MED TAKET.
Ertenvåg Bygg og Maskin AS monterte taket ferdig i går. HURRA.
De fikk leie en lift som gjorde det mulig å jobbe på vestsiden.
Taket ble montert på et par uker, på tross av en del dårlig vær.
UL Havgull kan være stolte av dette taket.
Se Bilde 24.1.
Nå gjenstår et stort prosjekt for å rydde opp utenfor huset før snøen kommer.
Det er også veldig viktig å fjerne alt avfallet snarest før det blåser opp til uvær.
Vi har gått bort fra planen om å lagre treverket på sørsiden av huset. I går kveld ble vi
enige om å sende alt til Iris. En stor dunge med brukt treverk full av spiker lagret
midlertidig på sørsiden vil være direkte farlig for både folk og fe, og hindre transport og
brøyting.
Vi trenger flere frivillige i dugnadsgjengen til å være med å rydde i helga. De som ønsker å
gjøre en innsats kan ta kontakt med Bjørn Ronny Madsen på 411 01 314.
Det er kun medlemmene i styret som gidder å stille opp på dugnad, og det synes vi er
meget skuffende.
Et gledelig unntak skjedde onsdag 23.10 da Liv Erna Karlsen og Geir Myrvold stilte opp på
rengjøring av huset til begravelsen i dag. Stor takk til dem. Ellers har vi ikke sett snurten av
et eneste kvinnfolk på ungdomshuset i anleggsperioden.
Ertenvåg Bygg og Maskin AS kjører Eternittplatene, sammen med alt metallavfallet til Iris
på Inndyr. Dette blir gjort Mandag 28.10.19.
Stian Pettersen har leid John Arne Nilsen- Nygaard til å kjøre resten av treavfallet til Iris.
Han setter lastebilen ved ungdomshuset i dag. Vi må selv laste dette opp på bilen i løpet av
helga.
Jarl Skille henter de gamle strekkmetall-trappene over helga.
Stian sjekket også muligheten for å levere den gamle forfalne bua oppe i bakken til Iris
uten å demontere den, men det gikk ikke. Den må demonteres. Er det noen som melder
seg frivillig til demonteringsjobben??
Det er artig å følge arbeidet, som har gått unna med liv og lyst.
Det har vært en glede å samarbeide med de to firmaene, Enkon AS og Ertenvåg Bygg og
Maskin AS.
Vi har kontaktet Saura Helselag og Nordfjorden Idrettslag om et samarbeid der vi kobler
Ungdomshuset sammen med de flotte turløypene de er ansvarlige for.
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Tanken er å utvide parkeringsområdet slik at turfolket kan benytte dette.
Det er også planen å lage uteplasser med bord og benker både på forsiden, sørsiden og
vestsiden.
Vi kan tenke oss et samarbeid hvor det enkelte helger etc. tilbys servering av
forfriskninger.
Dette vil forhåpentligvis skape nye aktiviteter rundt ungdomshuset.
Vi har utarbeidet en ny Framdriftsplan samlet for både 2019 og 2020.
Alt er jo avhengig av penger.
Vi har søkt Gjensidigestiftelsen om midler til jobben i 2020.
I går ble Sluttrapporten til Sparebank1 Nord Norge sendt.
Nå regner vi med en rask overføring av de kr. 300.000,- de har bevilget oss.
De har vært veldig hyggelige å samarbeide med. Stor TAKK til dem.
Sluttrapporten til Stiftelsen UNI er påbegynt. De har jo bevilget oss kr. 30.000,-.
Når det gjelder media har vi kun fått en reportasje i Avisa Nordland 18.10. 2019.10.
Vi har sendt «Nyhetstips» både til NRKTV og TV2s hovedkontorer i Oslo, men ingen
respons.
Sannsynligvis er vi ute på bygda for små for dem.
Det går ikke lenger an å henvende seg direkte til deres avdelinger i Bodø.
Alt er sentralisert.
Det er jo litt vemodig at dette prosjektet er fullført for i år. Det har vært travelt, men artig
å jobbe med det, særlig siden alt har gått på skinner på tross av noe dårlig vær.
Nå blir det nok ikke flere innlegg til Nordfjordensiden i år.
Hvis det er noen som har spørsmål så ta kontakt med undertegnede.
Igjen TUSEN TAKK til Enkon AS og Ertenvåg Bygg og Maskin AS for vel utført jobb og et
veldig trivelig samarbeid.
TUSEN TAKK til Dugnadsgjengen.

Nygårdsjøen 25.10.2019.
På vegne av UL Havgull.
Johan Martin Pedersen
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