3. HUSRÅDETS VIRKSOMHET I 2013

Medlemmer
Svein Harald Gunnes, Kattem – Leder
Daniel Kvitland, 10. Trondheim
Jarle Frits Flønes, Trondheim 8
Bjørn Olav Brekken, Charlottenlund
Terje Aglen, 13. Trondheim
Astri Haram Solheim, Trondheim FSK
Odd Ketil Nerdal, 11.Trondheim MS

Generelt
I året 2013 har Husrådets arbeid vært å ferdigstille de store prosjektene som har blitt gjennomført
de siste årene. Det har også vært enighet blant medlemmene om å ha et lite ”hvileskjær” etter noen
år med høy aktivitet. Det har vært tre ting som har vært i Husrådets fokus i løpet av året, uteområdet
på Helkansætra, oppgradering av fasaden på Stykket og Kårstua og stormen Ivar i desember. Det er
kun søkt om økonomiske midler fra Gjensidigestiftelsen om oppgradering av fasaden på Stykket og
Kårstua i 2013, men søknaden ble ikke innvilget. Det er ikke blitt søkt om midler fra Trondheim
kommune siden vi ikke har hatt spesielle prosjekter som har krevd dette.

Stykket På Stykket har det i 2013 blitt utført løpende vedlikehold og den årlige dugnaden ble
gjennomført i juni. Av ting som ble gjort kan nevnes:

Ettermontering av varmekabel i vannrøret til brønnen
Vask av hovedhus og kårstue Opprydding av ved
Montering av tak på dobåsene og hyller i dohuset

Hele den utvendige fasaden på Stykket, spesielt hovedhuset, har et sterkt behov for en rehabilitering.
Store deler av kledningen har råteskader og mange av vinduene har store fuktskader. Dette har
resultert i at Husrådet har innhentet tilbud på utskifting av vinduer, kledning, vindsperre og maling av
både hovedhus og kårstue. På tampen av året ble jobben med å finne løsninger for finansiering
startet.

Fra roverlaget Wandrefalck, FSK, kom det et hyggelig initiativ om å innrede loftet på Stykket til en
roverbule, noe som Husrådet støttet. Husrådet er ikke kjent kretsstyrets behandling av saken.

På Stykket var stormen Ivar på besøk i desember, noe som førte til en del rotvelt. Husrådet måtte ut
for å sikre disse trærne med tanke på leietakere og forbipasserende. På dugnaden i 2014 blir det ved
av disse trærne.

Det har ikke vært noen framdrift rundt rehabiliteringen av stabburet på Stykket, som fortsatt står hos
Skjetlein vgs. Byåsen historielag skal følge opp saken mot skolen på starten av 2014. Stabburet vil få
større fokus fra Husrådet i 2014 slik at også dette prosjektet blir avsluttet.

Stedet har i 2013 hatt en økning i antallet utleier. I år var husene utleid 32 ganger, 23 ganger til
eksterne og 10 ganger til interne.

Helkansætra Hovedprosjektet i 2013 har vært å ferdigstille jobben med uteområdet sammen med
Skjetlein skole. Dette var:

Kirkeamfi – benker, sette opp feste til kirkeklokka, kors og banner/flagg Legge inn slukrist på
dammen Feste benkene ved bålplassen Montering av informasjonstavle

Litt jobb står igjen for 2014:
Feste benkene ved bålplassen
Tilfylle grus ved dammen og jord/sand langs drensgrøftene

Årets dugnad i juni var det Trondheim 8 som gjennomførte. På dugnaden ble dette utført:
Oppmuring av vegg på vedskjulet
Reparasjon av døra på vedskjulet
Saging og klyving av ved

I oktober gjennomførte 11 Trondheim MS en ekstra dugnad på sætra og dette ble utført:
Montering av brannmeldere
Maling og montering av liljer og kløvere på vinduslemmer

I tillegg har et vindu på stua blitt reparert og en innvendig informasjonstavle med branninstruks og
annen nyttig informasjon blitt montert.

Også her var stormen Ivar på besøk og Husrådet måtte sikre et par trær som kunne utgjøre en risiko
for forbipasserende og leietakere. I skogen rundt Helkansætra er det mye rotvelt, og det blir
spennende å se hvordan skogen blir seende ut når Trondheim kommune får ryddet opp.

Helkanseter har i år vært utleid 20 ganger, 11 ganger til egne medlemmer og 9 til eksterne. Her har
det totale antallet utleier gått opp fra året før.

Husrådet takker alle speidere, ledere og foreldre som har bidratt med innsats på kretsens
eiendommer i 2013.

