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2012 har vært et meget godt driftsår for Skogsfjordvatn grendelag
Utleie har vært stort og store løft er utført vedrørende renovering
Begge ovennevnte faktorer har medført betydelig økning i strømforbruk, spesielt den
innvendige renoveringen vi startet 1. november
Helt nytt røranlegg og helt nytt taktekke med stålplater er kommet på plass i “nyskolen”
Styret har investert i 2 nye varmepumper med henblikk på reduksjon av strømutgiftene.
I tillegg er det montert peisovn i stua 2. etasje, revet gammel matbod til fordel for større
utleierom, samt satt inn 3 nye innvendige dører også det i stua 2. etasje.
Malearbeid utført januar 2013 – Gratulerer alle sammen!
Aktivitetene vedr. kafèdriften er også viktig – likeså verdien av å føre en del faste
tradisjoner videre med møljekalas, utvidede åpningstider i påsken, isfiskekonkurranse,
17. mai, st. hans, dyrenes dag, julemesse og smak av nissegrøt siste lørdag før jul….
Kafèlotteriet er viktig inntektskilde og stor takk til alle medlemmer/sympatisører som
velvillig bistår lotteriet med premier.
Kafevertene våre er “ryggraden” som virkelig tar ansvar, og de fortjener en ekstra
oppmerksomhet.

Det må opplyses at vi i år, les 2013, kan feire 10-års jubileum med åpen lørdagskafe på
Skogsfjordvatn grendehus!!
Dette er noe vi kan være stolte av; GRATULERER !!
Stor takk må tildeles Skogsfjordvatn grunneierlag som bevilget kr. 25000,- til grendehuset
og styret valgte å investere i ny peisovn i stua 2. etasje.
Artig at vi på tampen av driftsåret ble registret i frivilligregisteret og ble berettiget
Grasrotmidler fra Norsk Tipping – ved årskiftet har vi en saldo på pluss kr. 566,- vær så
snill og registrer deg ved å oppgi navn på Skogsfjordvatn Grendelag eller vårt
organisasjonsnummer, 886 275 862, neste gang du leverer lotto-kupongen !!
Medlemstallet er økende med over 60 betalende medlemmer.
Økonomien må sies å være sunn. Ingen gjeld og styret ser for seg en videre renovering i
året som kommer, egen sak på årsmøtet.
Styret har i meldingsåret avholdt 4 møter og behandlet et 20-talls saker.
Styret dekker kjøreutgifter for Hanne og Roar; dekkes i form av km. godtgjørelse.

