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Grendestua får nytt tak!
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rehabilitering av taket, lyktes vi endelig med å få en kommunal lånega
aranti i det minste. Vårt ønske var selvfølgelig at kommunen bidro
økonomisk og derfor søkte vi om kr 350
350.000,000 - i støtte
støtte. Men dessverre var det ikke politisk klima for å gi oss disse midlene nå
nå, og dermed ble
en lånegaranti det beste vi klarte å oppnå. Med dette i bakhånd har vi i løpet av sommeren hatt befaring og anbudsrunder med en rekke
p
og
g i dag
g inngikk
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Tilbudet inkluderer rehabilitering av taket og legging av ny rød teglsteiin, som antagelig var den opprinnelige taksteinen på huset. Vi tror en
slik ”tilbakeføring” vil gi huset et estetisk løft. Dessuten har tegl vesentlig lenger levetid enn dagens betong takstein, noe som er viktig når
man skal investere et såpass stort beløp i en eiendom. Det blir selvføllgelig nye takrenner, beslag og til og med pipeløpene skal rehabiliteres
samtidig! Arbeidene starter opp allerede i neste uke
uke, og er beregnet sluttført i løpet av 2-3
2 3 uker!
Vet du om flere som burde være medlemmer av venneforeningen
n?
Alle som i sin tid tilhørte Digerud stemmekrets er per definisjon ”eiere”” av eiendommen, men siden Frogn kommune satte som betingelse at
man ikke skulle betale for medlemskap, har vi i stedet valgt å starte ve
enneforeningen. Medlem blir man ved å betale kr 100,- til konto:
1503.36.22195. Husk å sette på navn, adresse, e-post og mobilnumm
mer!

Bli med på dugnad i uke 36
36-38
38
Høstens dugnad vil være en av de viktigste dugnader på mange år! Hovedhuset
H
fremstår i dag som godt vedlikeholdt, med unntak av taket.
Når vi nå også
g får dette under kontroll kan vi ”senke skuldrene” i årene som kommer, for da vil vedlikeholdsbehovet være normalisert og
g en
årlig liten dugnad vil antagelig være tilstrekkelig til å holde eiendomme
en i god stand.
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anledningen til å få malt vinduene samtidig. Kanskje rekker vi også å sette på ny vindusomramming for ytterligere å gi huset et estetisk løft?
Det har blitt besluttet at kontrastfarge skal endres fra dagens røde til o
oker Det tror vi kan bli veldig pent!
oker.
Så hvis du har mulighet
g
til å være med noen timer,, en kveld eller to i lø
øpet
p av ukene 36-38 for å male litt eller kanskje
j hjelpe
j p til med snekkerarbeid eller kjøkkentjeneste for å gjøre det hyggelig for alle som er me
ed på dugnad, så er du hjertelig velkommen! Ta kontakt med
husansvarlig Seppo Dyrseth på mobil: 971 67 103, så sørger han for å koordinere oppgavene.

Vellykket grillfest
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Grunnen
er
selvfølgelig at vi har jobbet så mye med taket i sommer at tiden ikke strakk
s
til. Men så glemte vi å avlyse det på grendestuas nettsider:
www digerudutleielokale com så dermed dukket det opp en liten vennegjeng likevel
www.digerudutleielokale.com
likevel. Og vår nye husvert Werner Blix fyrte gladelig opp
gassgrillen mens vertinne Bjørg ønsket velkommen til et hyggelig lang
gbord i partyteltet. Det ble riktig så hyggelig, selv om alt ble tatt på
sparket. Og ved neste anledning til å hygge seg for grendestuas venn
ner skal vi sørge for at alle blir informert og invitert, for dette frister til
gjentagelse!

Planlagte aktiviteter
Da venneforeningen startet opp med å verve medlemmer under åretss Fagerstrandsdager, kunne medlemmene krysse av for ulike aktiviteter
som har vært foreslått at Digerud grendestue kan benyttes til. Det er blant
b
annet søndagskafé (spesielt om vinteren), Qi Gong-kurs, kurs i
maskinstrikk og redesign av klær, dansekurs, malekurs, dansekvelderr, matdekor/matkurs med påfølgende hyggekveld, sjakk/bridge,
seniortreff vinsmakekurs,
seniortreff,
vinsmakekurs quiz-aftener,
quiz aftener markedsdager og filmkvelder
filmkvelder. Flere av disse aktivitetene er under planlegging,
planlegging men vil nok først bli
realisert neste år. Men et matkurs/hyggekveld eller vinsmakekurs ser ut til å kunne realiseres allerede i høst. Dessuten er det allerede
bestemt at det blir julebord lørdag 30. november med pinnekjøtt, skinkkestek og alt som hører med. Valgfritt drikke sørger hver og en for selv,
og kostnadene for maten blir ren selvkost. Nærmere informasjon og in
nvitasjon vil komme. Påmelding skjer via e-post til:
venner@digerudutleielokale.com

