HUSRÅDETS VIRKSOMHET I 2014
Medlemmer
Svein Harald Gunnes, Kattem – Leder
Daniel Kvitland, 10. Trondheim Jarle
Frits Flønes, Trondheim 8. sjø (til og med mai 2014)
Odd Håkon Byberg, Trondheim 8. sjø (fra og med juni 2014)
Bjørn Olav Brekken, Charlottenlund
Terje Aglen, 13. Trondheim
Astri Haram Solheim, Trondheim FSK
Odd Ketil Nerdal, 11.Trondheim MS

Generelt Stykket og Kårstua På gården har det vært det store renoveringsprosjektet som har hatt
hovedfokus. Dette ble gjennomført av Valstad entreprenør i perioden april-september. Av arbeid
som ble utført:
• Ny vindtetting og nytt ferdigmalt ytterpanel på begge hus
• Nye vinduer med sprosser – kun hovedhuset
• Pipebeslag og takstige på begge hus
• Nytt tak på Kårstua
• Pga. store råteskader måtte inngangspartiet på hovedhuset rives og bygges på nytt. Kretsen fikk
økonomisk støtte fra fire speidergrupper til dette prosjektet. Dette var:
• Vikhamar speidergruppe – kr 25 000
• Charlottenlund speidergruppe – kr 5 000
• Kattem speidergruppe – kr 5 000
• Stjørdal – 2 500 Som takk for denne støtten har gruppene fått 1 gratis helgebesøk på kretsens
eiendommer per kr 5 000 i støtte.
På årets dugnad og Husrådets ekstra dugnadshelg ble dette utført:
• Området ble ryddet etter fjorårets storm
• Ved ble saget og kløyvd
• Vasking av husene
• Reparasjon av grunnmur på Kårstua
• Snekring innvending nytt inngangsparti hovedhus
• Maling av vinduer på loft hovedhus

Stabburet på Stykket er under rehabiliteringen av Byåsen historielag. De har avsluttet samarbeidet
med Skjetlein vgs. grunnet kapasitet hos skolen. Byåsen historielag har i høst startet lafting og
reparering av stabburet. Husrådet er i dialog om videre framdrift og avslutning av prosjektet. Stedet
har i 2014 hatt en økning i antallet utleier. I år var husene utleid 32 ganger, 23 ganger til eksterne og
10 ganger til interne.

Helkanseter På setra har det på dugnaden og av Skjetlein vgs. blitt utført følgende arbeid:
• Til fylle grus ved dammen og jord/sand langs drensgrøftene
• Saging og kløyving av ved
• Oppjekking og reparasjon av sylstokk ved kjøkkendør
• Maling av piper innvending og tekst på pipa på stua
• Reparasjon av vindu på stua
• Saging av trær etter stormen i fjor
Helkanseter har i 2014 vært utleid 20 ganger, 11 ganger til egne medlemmer og 9 til eksterne. Her
har det totale antallet utleier gått opp fra året før.

Neufeldsgate 3, Kretskontoret I påska 2014 oppsto det en vannskade i Neufeldts gate 3 i etasjen over
kretskontoret. Vannskadene har medført at lokalene til speiderkontoret måtte totalrenoveres som
medførte store praktiske utfordringer for driften av speiderkontoret våren og sommeren 2014.
Vannskadene skyldtes ikke speiderkontorets aktiviteter så det medførte ingen direkte kostnader for
kretsens drift, men da det er uenigheter om ansvarsforhold mellom beboer og aksjeselskapet så
medfører vannskaden en mulig økning i husleie fremover da skaden ikke dekkes av
forsikringsordningene til aksjeselskapet.

Husrådet takker alle speidere, ledere og foreldre som har bidratt med innsats på kretsens
eiendommer i 2014. Husrådets leder, Svein Harald Gunnes, Kattem speidergruppe.

