
 
Syltøy Grendalag 
 
Styremøte 15.09.2021 
Til stede: Jan Helge, Eldbjørg, Tor Einar, Leif og Camilla 
 
 
 
 
Sak 1: Status for vedlikehold og plan videre 

• Dugnadsgjenger har skiftet kledning og malt nordveggen på grendahuset i høst. 
• En dugnadsgjeng har vasket grendahuset innvendig i høst i forkant av utleieperiode. 
• Det er gjennomført en opprydning rundt grendahuset. To hengere med søppel er 

kjørt til Øyvar.  
• Følgende gjenstår: 

o Fortsatt gjenstår noe opprydning utenfor grendahuset. 
o Få på plass utebelysning og dørkarmer.  
o Det er behov for å kjøpe inn kledning og maling til østveggen og ark. 
o Ferdigstilling av lekeplassen. 

 
Sak 2: Innkjøp/utgifter i løpet av året 

• Stort sett faste utgifter 
• Påfyll av forbruksartikler (såpe, toalettpapir mm) 
• Styret har kjøp inn 150’’ lerret og stativ til projektoren (totalt ca. 3000). 
• Styret kjøper inn solcelle/batteridrevet lys til busskuret på snuplassen (ca. 1500). 
• Behov for å kjøpe inn nytt vaskeutstyr som moppestaver og vaskebøtter. Camilla 

følger opp. 
 
 
Sak 3: Arrangement ut over høsten og vinteren 
 
Adventskafe 
Pr nå ønsker styret å gjennomføre loddsalg og trekning 1. søndag i advent slik det ble 
gjennomført i fjor. Dersom myndighetene åpner mer opp vil styret vurdere å gjennomføre 
adventskafe i 2021 som normalt. 
 
Konsert 
Forslag om å få til konsert med Helge Jordal og Berit over nyttår. Alt avhengig av 
coronasituasjonen. 
 
 
 
 



Sak 4: Facebook-gruppe for medlemmer 
Det har kommet forespørsel om å opprette en facebook gruppe for beboerne på Syltøy. En 
gruppe som skal fungere som et forum hvor beboere på Syltøy kan poste og kommunisere 
(informere, motivere og hjelpe hverandre). Camilla følger opp. 
 
 
Sak 5: Infoskilt på nordsiden av bygget 
Jan Helge følger opp. 
 
Sak 6: Forslag om innkjøp av biltilhenger 
Styret anbefaler å kjøpe inn bilhenger til grendalaget, men dette må vedtas på årsmøtet. 
 
Sak 7: Andre saker 

• Forslag om å gjenoppta grendalagstur på seinsommer/høst. Tor Einar følger opp. 
• Forslag om å gjennomføre barnefamilietur for grendalaget til våren. Camilla følger 

opp og sjekker opp støtteordninger. 
• Kildesortering på grendahuset. Jan Helge sjekker opp med Øyvar:  

 
Avtale om renovasjon med Øyvar 

• Abonnementet til SG dekker ett spann (240 L) for restavfall (nr. 465216026) og ett 
spann (240 L) for papir (nr. 1007872122). 

• Restavfall tømmes hver 14. dag.	
• Papir sammen med eventuell plastsekk tømmes hver 4. uke.	
• Øyvar tømmer ikke avfall som ikke er i registrerte spann eller dedikerte sekker. 
• Det er mulig å kjøpe sekker til ekstra restavfall ved behov. Koster kr. 40 pr stk.	

 
 

 
 
Neste styremøte: Dato ikke satt. 
 
Referent: Camilla ianke 
 


