
Innkalling til årsmøte, tirsdag 1. mars 2016 kl. 19:00
Alle medlemmer av Digerud grendestues venner, beboere i det som tidligere het Digerud stemmekrets og alle som føler en tilhørighet til 
grendestua er herved hjertelig velkomne til årsmøte, tirsdag 1. mars 2016 kl 19:00! Her er sakslisten:

1. Valg av møteleder, referent og representant(er) til å godkjenne og undertegne referatet
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Godkjennelse av styrets årsberetning og regnskap for foregående år
4. Budsjett og fastsettelse av kontingent
5. Planer for kommende år
6. Innkomne saker
7. Valg av styremedlemmer og styrets leder
8. Valg av revisor

Husk at du må ha betalt medlemskontingent (kr 100,-) til venneforeningen: 1503.36.22195 for å være stemmeberettiget på årsmøtet i 
forhold til dagens vedtekter. Men her er det allerede lagt inn et forslag til endring, så årsmøtet byr da på litt spenning!

I tillegg byr vi på enkel servering av kaffe/te og noe å bite i. Velkommen!

PS: Det er ikke «farlig» å komme på årsmøtet, for styret er fulltallig. Men det er alltid plass til flere som har lyst til å bidra, hvis du vil!
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• Årsberetning for 2015

• Regnskap for 2015 og budsjett for 2016



Årsrapport for 2015
Nok en gang kan vi se tilbake på et svært godt år for «Digerudskolen». Foreningen er så heldig at man har mange i styret som har bidratt 
år etter år, i kombinasjon med at man også har fått med nye styremedlemmer. Det gir kontinuitet samtidig som man får en forsiktig 
fornyelse. Kort oppsummert er nå foreningens drift og økonomiske resultat slik at vanlig utleie gir inntekter nok til at vi dekker både lånet 
som vi tok opp i forbindelse med nytt tak og alle løpende driftsutgifter! Utleien av selskapslokalene har blitt flerdoblet i løpet av noen få år 
og er nå tilbake på nivå med riktig gode gamle dager, vil vi tro…

«Digerud grendestues venner» hadde 73 betalende medlemmer. Foreningen er ellers såpass rundhåndet at alle som står på medlems-
listen, uansett om de har betalt eller ikke, får tilsendt informasjon. Dette i tråd med god gammel Digerud-ånd om at huset er til for alle i 
kretsen og også langt utenfor kretsen. Vi oppfordrer selvfølgelig alle til å betale medlemskontingenten og derved bidra til å sikre husets 
fremtid. Nå som flere av arrangementene blir stadig mer populære, så vil det bli slik at medlemmene blir prioritert.

Også for 2015 var det de øvrige aktivitetene på huset som ga et solid økonomisk overskudd. Dette igjen gjør at vi kan prioritere flere av de 
vedlikeholdsoppgavene som står for tur. Selv om foreningen har vært godt drevet i alle år, så har det blitt noen oppgaver som man ikke har 
hatt økonomi til å gjøre noe med. Nå har foreningen tatt tak i dette. I 2015 besluttet vi å utsette utskifting av taket på uthuset til 2016. Dette 
har bl.a. å gjøre med reglene for tilbakebetaling av merverdiavgift som frivillige organisasjoner kan søke om. 

Huset og eiendommen fremstår i dag som generelt godt tatt vare på og vi har en bestemt følelse av at brukerne av selskapslokalene 
synes at stedet har fått et løft. For 2016 har vi besluttet å skifte til nytt tak på uthuset samt foreta betydelig oppgradering av det elektriske 
anlegget i begge etasjer på grendestua. Vi håper også å få gjort ferdig dreneringen av aktivitetsplassen/parkeringen.

Konseptet med å selge Digeruds egen krydderserie og andre godsaker på lokale markeder har blitt en utrolig suksess. Selv om det 
fremdeles er Morten og Seppo som er primus motorer for dette, har de nå fått med seg «krydderjentene»; en gjeng flotte damer som
hjelper til med både safting, sylting, hermetisering og salg! Ikke bare gir det mye positiv omtale til Digerud samt sårt tiltrengte inntekter, det 
skaper også mye moro underveis! Gjengen har det riktig så trivelig der de synger og safter om hverandre på kjøkkenet!

Fjorårets store happening ble nok en gang «Gøy på landet» og «Dans på lokalet» med loppemarked, aktiviteter for barna, dyreskue,
masse boder, kafeteria, auksjon og dansefest om kvelden. Denne gang utsatte vi arrangementet et par uker, men opplevde da å måtte 
konkurrere med flere andre arrangementer lokalt og i Oslo. Fordelen var at det var enklere ift innhøsting å få lov til å parkere på jordene 
rundt Digerud. En stor takk til Steinar Agnor og familien Galby! 

Det var god tilslutning til det gammeldagse markedet, selv om første året var bedre økonomisk sett. Det ble uansett en fantastisk dag, men 
om kvelden var arrangementskomitéen ganske slitne. Så neste år dropper vi dans om kvelden og konsentrerer oss om markedet. Takk til 
hver og én som bidro med forarbeid eller på selve markedet, ingen nevnt – ingen glemt!



I 2015 har grendestua ellers kunnet by på utstillinger, en fantastisk vårtur med 
«Historiegruppa» med Hilde Degerud Jahr som primus motor og en fullsatt sommer-
konsert med Kari Svendsen. Da NRK-programmet «Sommerbåten» filmet minutt for
minutt opp Oslo-fjorden, var vi en liten spontan gjeng som stilte på Digerud brygge 
med banner hvor det stod «Vakre Digerud hilser» og NRK svarte: «Vi hilser tilbake!»

Foreningens høydepunkt har ofte vært høstfesten. Årets tema var «Hippie» og rundt
50 sambygdinger deltok. Festen ble svært vellykket! Vi har derfor lyst til å takke
foreningens festkomité for alt de gjør for å skape samhold og hygge! De står på år etter
år, helt uavhengig av hvor aktiv foreningen ellers er. Årets fest var kanskje en av de 
mest vellykkede på lang tid, og det sier ikke lite! Stor takk til hver og en!

Årets julegran ble tent første søndag i advent, og i år fikk vi besøk av 
Digeruds egen fjøsnisse som delte ut håndlagde godteposer til alle barna. 
Det var populært og det spørs om det ikke kommer mange flere barn til neste 
år. Vi var strålende fornøyd med at 18 barn og deres familier hadde funnet 
veien til grendehuset denne kvelden. I år var det Jenny Jenssen som fikk 
æren av å avslutte kvelden med en hyggelig julekonsert. For anledningen fikk 
artisten æren av å innvie det nye «artistrommet» (gamle kjøkkenet som har 
fått et lite løft) og storstua var virkelig flott pyntet av dekoratør og «husfar» 
Seppo Dyrseth.

I desember tro sistnevnte til med å arrangere åpen søndagskafé med 
middagsservering sammen med «krydderjentene». Første runde ut ble deilig

pølsegryte og over 50 besøkende tok veien! Dette tyder på at det er et behov for slike treff, så dette vil vi forsøke å ha mer av neste år. Vi 
må også nevne et nyoppstartet samarbeid mellom grendestua og Frogn-Nesodden bygdeungdomslag, som vi håper kan utvikle seg i 
positiv retning. Dette i kombinasjon med et godt og langvarig samarbeid med Skaubygda Jeger og Fiskerforening er viktig med tanke på 
rekruttering av barn og ungdom. Huset skal favne alle!

Regnskap for 2015
Kort oppsummert ble resultatet for 2015 et overskudd på kr 65.129,27. I tillegg ble det brukt kr 47.807,74 på ulike vedlikeholdsoppgaver 
som vi egentlig ikke hadde budsjettert med. Det gode resultatet skyldes at leieinntektene ble nesten dobbelt så høye som budsjettert, noe 
som er svært hyggelig. Det viser at huset blir brukt! I tillegg kommer overskudd fra de fleste aktivitetene som arrangeres. Her er regnskap 
og noter for 2015:



Inntekter Faktiske tall Budsjettert

Husleie leilighet i 2. etasje 48 000,00 48 000,00

Leieinntekter fra selskapslokalene 56 500,00 30 000,00

Tilskudd fra Frogn kommune (kulturmidler) 10 000,00 10 000,00

Medlemskontingent fra Digerud grendestues venner 7 300,00 10 000,00

Arrangement: Konsert med gruppa 40 3 329,00 0,00

Arrangement: Guidet tur med historiegruppa og Frognmarkas venner 3 440,00 0,00

Arrangement: Sommerkonsert med Kari Svendsen 19 300,00 0,00

Arrangement: Markedsdagen 2015 (Gøy på landet og dans på lokalet) 26 835,00 25 000,00

Arrangement: Høstfesten 2015 / Hippiefesten 17 356,00 15 000,00

Arrangement: Julegrantenning og adventskonsert med Jenny Jenssen 8 529,00 0,00

Arrangement: Adventskafé med middagsservering 4 080,00 0,00

Budsjetterte inntekter fra mindre arrangementer (møter, konserter, kafé o.l.) 5 000,00

Salg av krydder inkl. Fagerstranddagene 61 760,00 25 000,00

Nedbetaling av varmepumpe fra leietakere i 2. etasje (ekstraordinær inntekt) 3 500,00 3 500,00

Gave fra Sparebankstiftelsen DNB ifm åpning av utearealene. Dekket lekestativ og gaver til barna + levende musikk om kvelden 10 000,00 0,00

Andre inntekter inkl. renter 1 474,75 0,00

Sum inntekter 281 403,75 171 500,00

Utgifter

Rentekostnader på lån (Nedbetaling av lån =  kr 1.944,- per måned, dvs. kr 23.328,- for 2015) 15 691,54 17 200,00

Fyring og strøm (inkludert ved) 13 151,56 15 000,00

Forsikring 15 792,00 18 300,00

Renovasjon/kommunale avgifter inkl. grønne søppelsekker) 7 120,00 7 200,00

Driftsutgifter (renhold, toalettpapir, tørkepapir, søppelsekker, dekketøy, osv) 8 635,40 6 000,00

Vedlikeholdsutgifter bygning og innbo 47 807,74

Vedlikeholdsutgifter hage (kr 20.000,- til utearealer + kr 2.000,- til sommerblomster) 24 221,16 22 000,00

Servering ifm dugnad 600,59 1 000,00

Blomster/gave 980,00 1 000,00

Arrangement: Konsert med gruppa 40 5 025,09 0,00

Arrangement: Guidet tur med historiegruppa og Frognmarkas venner 829,31 0,00

Arrangement: Sommerkonsert med Kari Svendsen 14 798,69 0,00

Arrangement: Markedsdagen 2015 (Gøy på landet og dans på lokalet) 13 777,64 12 500,00

Arrangement: Høstfesten 2015 / Hippiefesten 9 734,31 10 000,00

Arrangement: Julegrantenning og adventskonsert med Jenny Jenssen 9 199,28 0,00

Arrangement: Adventskafé med middagsservering 1 118,04 0,00

Budsjetterte utgifter til mindre arrangementer (møter, konserter, kafé o.l.) 2 500,00

Utgifter til krydder inkl. Fagerstranddagene 21 298,13 12 500,00

Annonser og reklame 1 381,00 2 000,00

Telefoni, data og kontorutgifter, inkl. porto og utgifter ifm nettsider 3 311,50 1 000,00

Støtte til Historielaget ifm skanning av gamle bilder 2 000,00

Gebyr/bankkostnader 1 801,50 1 700,00

Sum utgifter 216 274,48 131 900,00

Resultat 2015 65 129,27 39 600,00



Eiendeler

Utgående saldo kontantkasse 1 000,00

Utgående saldo Bedriftsskonto DNB 1617.03.01262 185 329,18

Utgående saldo Venneforeningen DNB 1503.36.22195 7 293,16

Utgående saldo Sparekonto DNB 1617.60.05703 42 599,51

Krav til gode fra debitorer 4 000,00

Sum eiendeler 240 221,85

Gjeld

Lån fra DNB ifm takrehabilitering 2013 301 400,00

Gjeld til kreditorer 1 334,34

Sum gjeld 302 734,34

Egenkapital

Egenkapital per 01.01.2014 (opptjent fra tidligere) -127 641,76

Årets resultat 65 129,27

Sum egenkapital -62 512,49

Sum gjeld og egenkapital

Gjeld 302 734,34

Egenkapital -62 512,49

Sum gjeld og egenkapital 240 221,85

Spesifikasjon debitorer

Werner Blix (forskuddsbetalt for vask etter møte i Spro Havn som ikke ble noe av) 300,00

Jim Pettersen (leie av lokaler) 1 500,00

Frogn og Nesodden Bygdeungdomslag (leie av lokaler) 2 200,00

4 000,00

Spesifikasjon kreditorer

Morten Waibel Ernø 12,39

Seppo Dyrseth 1 321,95

1 334,34

Eiendeler per 01.01.2015 197 086,24

Eiendeler per 31.12.2015 240 221,85

Resultat på eiendeler 43 135,61

Gjeld per 01.01.2015 324 728,00

Gjeld per 31.12.2015 302 734,34

Resultat på gjeld 21 993,66

Samlet resultat 2015 65 129,27



NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2015

Note 1: Spesifikasjon på de ulike arrangementene Inntekter Utgifter Resultat

Arrangement: Konsert med gruppa 40 3 329,00 5 025,09 -1 696,09

Arrangement: Guidet tur med historiegruppa og Frognmarkas venner 3 440,00 829,31 2 610,69

Arrangement: Sommerkonsert med Kari Svendsen 19 300,00 14 798,69 4 501,31

Arrangement: Markedsdagen 2015 (Gøy på landet og dans på lokalet) 26 835,00 13 777,64 13 057,36

Arrangement: Høstfesten 2015 / Hippiefesten 17 356,00 9 734,31 7 621,69

Arrangement: Julegrantenning og adventskonsert med Jenny Jenssen 8 529,00 9 199,28 -670,28

Arrangement: Adventskafé med middagsservering 4 080,00 1 118,04 2 961,96

Note 2: Bruk av gaven fra DNB Sparebankstiftelsen

Digerud grendestue mottok ekstra bevilning på kr 10.000,- fra DNB Sparebankstiftelsen for året 2015. Pengene skulle brukes til å markere den opprinnelige gaven (på kr 20.000,-) 

som vi fikk året før. Kr 17.259,06 av disse pengene ble brukt til opprusting av aktivitetsplassen, i form av innkjøp av drensrør og duk samt subbus. Arbeidet ble gjort på dugnad

i regi av SJFF, ved Finn Bjørnstad. En stor takk til Finn og SJFF for dette viktige bidraget!

Ekstrabevilningen på kr 10.000,- gikk med til å dekke innkjøp av det nye lekestativet (kr 3.999,-). Her rettes en stor takk til Tom Degerud som har snekret og montert, samt hans

medhjelper/håndlanger Seppo Dyrseth. I tillegg dekket gaven premier til barna på markedsdagen samt levende musikk ifm dansen om kvelden for de voksne.

Note 3: Drifts- og vedlikeholdskostnader

Skillet mellom hva som er driftskostnader og hva som er vedlikehold, har vi valgt å la gå ved hva som er nødvendig for å holde nettopp driften i gang. Renholdsartikler, tørkepapir, osv.

må være tilstede for å kunne ha drift. Utstyr på kjøkkenet eller nye dispensere til papiret er ikke nødvendig for driften, det kan utsettes til et senere tidspunkt og defineres derfor

som vedlikeholdskostnad i stedet. Dette er kostnader som gjør at eiendommen fremstår som godt tatt vare på / vedlikeholdt og omfatter både bygning og innbo. Det er en egen

konto for vedlikeholdskostnader som omfatter uteområdene/hagen.

I budsjettet for 2015 var det opprinnelig ikke avsatt midler spesielt til vedlikehold, da vi i etterkant av forrige årsmøte ble enige om å utsette utskifting av taket på uthuset til 2016.

Også oppgradering av det elektriske anlegget er satt opp for driftsåret 2016. Dette fordi det for foreningen lønner seg å samle mest mulig vedlikeholdsoppgaver innenfor ett regnskapsår. 

Det har med reglene for refusjon av merverdiavgift til frivillige organisasjoner å gjøre, der man må over en viss minstesum for å kvalifisere til å søke. Det ble imidlertid nødvendig å bruke 

en del midler til vedlikehold likevel. Noe av det som skjedde var at vi fikk vannskade fra kjøkkenet på 2. etasje og gjennom taket i lillestua. Årsaken var at mus hadde gnagd over

vannslangen til oppvaskmaskinen til leieboerne. Dette kostet oss en egenandel på kr 10.000,-. Trøsten får være at vi fikk nytt kjøkkengulv i 2. etasje.

Siden foreningens økonomi nå er under kontroll og i stadig positiv utvikling, har vi tillatt oss å bruke en del midler likevel på blant annet:

  Oppgradering av utstyr til kjøkkenet, blant annet bestikk. Det skal nå være dekketøy og bestikk til 70 personer. Vi har en god del reserve liggende på loftet.

  Det er satt opp 2 nye stålreoler i kjelleren for oppbevaring av mat og krydderier. Det er også kjøpt inn 2 stk frysere til samme formål.

  Det er montert stoppekraner for vannforsyning til 2. etasje og kjøkkenet i 1. etasje samt ny utekran.

  Gamlekjøkkenet eller lagerrommet har blitt oppgradert til å kunne brukes som artistrom og har fått varmeovn, gardiner og artistspeil.

  Avløpet i kjelleren tetter seg med jevne mellomrom og gir oversvømmelse av kloakk. Dette må vi få ordnet på sikt. Vi har nå fått langt bedre forståelse for hvordan rørene er lagt og 

   hva som må gjøres, takket være inspeksjon med kamera utført av Espen Solvik. Alle slike opplysninger noteres i en egen bok som styret har tilgang til digitalt.

  Under gjennomgang av det elektriske anlegget oppdaget Lars Bøhlerengen fra Ås Elektriske at all ventilasjon fra kjøkkenet i 2. etasje kun ble blåst utover loftet uten å bli ført ut i friskluft. 

   Det betyr at det i årevis har blitt pumpet damp og fett ut over loftet. Det er ikke kjekt med tanke på en brannsituasjon. Det er nå montert ventilasjon ut på vegg og til friskluft.

  Vi har investert i nye dispensere for papir på begge toalettene, da det gamle systemet gjorde at man ofte fikk med seg en bunke med tørkepapir som bare ble kastet og som var til 

   irritasjon for brukerne. Nå er det en mekanisme som fører ett og ett ark frem og papirforbruket har gått betydelig ned.

  Samlede kostnader til drift ble kr 8.635,40. I tillegg har vi brukt kr 47.807,74 på vedlikehold / oppgradering av innbo. Likevel sitter foreningen igjen med et pent overskudd!



Budsjett for 2016 og fastsettelse av kontingent
Det er vedlagt en egen oppstilling for budsjettet for 2016. Vi følger prinsippet med at alle inntektene anslås forsiktig, mens utgiftssiden skal 
være så nøyaktig som man klarer, avrundet oppover. Ved dette føler vi oss sikre på at det ikke blir noen store budsjett-sprekker, men at 
resultatet med stor sannsynlighet blir bedre enn budsjettert.

• Rehabilitering av taket på uthuset ble besluttet forskjøvet til 2016 og er nå avsatt med kr 58.000,-.
• Det elektriske anlegget skal oppgraderes og vi har fått et tilbud fra Ås Elektriske som vi har akseptert og som er på kr 42.000,- inkl. mva.
• I tillegg er det satt av kr 10.000,- til diverse småting på huset som kan dukke opp samt kr 40.000,- til oppussing av leiligheten ifm ny 

leietaker. Dagens avtale utløper 31.06.2016.
• Det er også satt av kr 10.000,- til utearealene i håp om å få ferdig drenering og aktivitetsplassen.

Det foreslåtte budsjettet vil gi et underskudd for 2016 på kr 96.700,-. Vi vil likevel sitte igjen med antatt kr 150.000,- på bankbok. 
Foreningen ønsker til enhver tid å ha stående minimum kr 100.000,- som sikkerhet for uforutsette utgifter.

Kontingenten for 2015 er foreslått uforandret, altså kr 100,- per medlem. Medlemskap dekker én person i husstanden.



BUDSJETT 2016

Inntekter Faktiske tall Budsjettert

Husleie leilighet i 2. etasje 0,00 40 000,00

Leieinntekter fra selskapslokalene 0,00 40 000,00

Tilskudd fra Frogn kommune (kulturmidler) 0,00 10 000,00

Medlemskontingent fra Digerud grendestues venner 0,00 10 000,00

Arrangement: Markedsdagen 2016 25 000,00

Arrangement: Høstfesten 2016 15 000,00

Budsjetterte inntekter fra mindre arrangementer (møter, konserter, kafé o.l.) 10 000,00

Salg av krydder inkl. Fagerstranddagene 0,00 25 000,00

Andre inntekter inkl. renter 0,00 0,00

Sum inntekter 0,00 175 000,00

Utgifter

Rentekostnader på lån (Nedbetaling av lån =  kr 1.944,- per måned, dvs. kr 23.328,- for 2015) 0,00 15 000,00

Fyring og strøm (inkludert ved) 0,00 15 000,00

Forsikring 0,00 16 500,00

Renovasjon/kommunale avgifter inkl. grønne søppelsekker) 0,00 7 200,00

Driftsutgifter (renhold, toalettpapir, tørkepapir, søppelsekker, dekketøy, osv) 0,00 8 000,00

Vedlikeholdsutgifter bygning og innbo 0,00 150 000,00

Vedlikeholdsutgifter hage 0,00 10 000,00

Servering ifm dugnad 0,00 1 000,00

Blomster/gave 0,00 1 000,00

Arrangement: Markedsdagen 2016 10 000,00

Arrangement: Høstfesten 2016 10 000,00

Budsjetterte utgifter til mindre arrangementer (møter, konserter, kafé o.l.) 5 000,00

Utgifter til krydder inkl. Fagerstranddagene 0,00 8 000,00

Annonser og reklame 0,00 2 000,00

Telefoni, data og kontorutgifter, inkl. porto og utgifter ifm nettsider 0,00 3 000,00

Støtte til Historielaget ifm skanning av gamle bilder 2 000,00

Portrettmaleri av lærer Anderssen, utført av Karin Linge Anderssen + historien til huset 6 000,00

Gebyr/bankkostnader 0,00 2 000,00

Sum utgifter 0,00 271 700,00

Resultat 2016 0,00 -96 700,00



NOTER TIL BUDSJETTET FOR 2016

Note 1: Husleieinntekter

Dagens leiekontrakt er under avvikling og det vil komme ny leietaker i løpet av 2016 med en helt annen leiekontrakt enn tidligere.

Husleie vil da bli justert til markedsverdi, antatt kr 7.500,- per måned. Eventuelt arbeid som leietaker gjør for foreningen må faktureres inkludert MVA.

Siden dette er et nytt prinsipp og vi ikke har noen erfaring med dette fra tidligere, er det i budsjettet kun stipulert med inntekt på kr 4.000,- per mnd.

Det er ikke beregnet husleieinntekter for juli og august, da disse månedene antagelig må brukes til å pusse opp leiligheten pga ulovlig røyking fra dagens leietakere.

Note 2: Vedlikeholdskostnader bygning og innbo

Det er budsjettert med nytt elektrisk anlegg til kr 42.000,- samt nytt tak på uthuset til kr 58.000,-. I tillegg er det satt av kr 10.000,- til diverse småting.

Det er også satt av kr 40.000,- til oppussing av leiligheten i 2. etasje, som er forventet utført i løpet av juli og august. Det meste av arbeid håper vi

å kunne ta på dugnad.

Note 3: Vedlikeholdskostnader hage

Det avsettes, som sedvanlig, kr 2.000,- til sommerblomster og høstblomster. I tillegg er det nødvendig å gjøre noe mer med aktivitetsplassen ift

drenering. Det er fremdeles mye vann som samler seg på parkeringsplassen og på tilførselsveien. Duken som ble innkjøpt er heller ikke lagt.

Midlene, kr 8.000,- vil hovedsakelig gå til innkjøp av subbus og jord, mens vi håper å få utført arbeidet omtrent gratis via dugnader.

Note 4: Resultat

Det er for 2016 budsjettert med et underskudd i størrelsesorden kr 50.700,-. Foreningen har per 01.01.2016 eiendeler (penger på bok og tilgodehavende) på kr 240.221,85 

og kan således leve godt med et slikt underskudd. Foreningen har et prinsipp om at vi til enhver tid ønsker å ha minst kr 100.000,- stående på bok til uforutsette kostnader.

Vi vil fremdeles være langt over dette nivået.

Dessuten er inntektene beregnet etter forsiktighetsprinsippet mens kostnadene er basert på historiske og svært pålitelige tall. Det er derfor stor sannsynlighet

for at resultatet blir vesentlig bedre enn det som er budsjettert. Samtidig får foreningen utført viktige vedlikeholdsoppgaver som vi har sett frem til lenge.


