
 
Syltøy Grendalag 
 
Styremøte 29.08.2022 
Til stede: Svein, Camilla, Odd Kåre, Leif S. 
 
 
 
Sak 1: Fotokonkurranse 

- Frist 1. september. 
 
Sak 2: Fellestur 

- Siste frist 1. sept. 
- Ingen påmeldte pr dags dato. Turen ligger an til å bli avlyst. 

 
Sak 3: De musikalske dvergene 

- Sverre Hauge har tatt initiativ til fest/konsert. 
- Forslag til dato: 15.04, 22.04 el 13.05. Hauge kommer tilbake med dato. 
- Grendalaget stiller med kafe. 

 
Sak 4: Landøyde – giftig blomst. 

- Svein informerer via epost. Camilla via facebook. Denne sprer seg raskt spesielt langs 
vei. Oppfordre folk til å ta med seg hansker og rive den opp med rota. Kastes i 
restavfall, evt i restavfallet ved grendahuset. 

 
Sak 5: Tilgang på felles postboks 
- Jobbe med at alle i styret skal få tilgang til eposten. Camilla tar kontakt med datakyndig. 
 
Sak 6: Vedlikehold 

- En dugnadsgjeng har skiftet kledning på østveggen på grendahuset 
- Maling av østveggen gjenstår samt gavleveggen på nordsiden. 
- Ferdigstilling av foring/tilsetning rundt dørene er i gang. 

 
Sak 7: Brev til kommunen 

- Svein har utarbeidet et forslag som ble gjennomgått på møtet. 
- Svein leter opp referansen til brevet som grendalaget sendte ut i 2019 
- Forslag til supplerende tekst: Grendalaget har ønske om å gjøre lekeplassen og 

uteområdet attraktivt for lokalbefolkningen å ta i bruk. Det har vært et sterkt ønske å 
ta tak i dette de siste årene, men siden eierskap til tomten fortsatt er uavklart, har 
det heller ikke vært mulig å søke midler til prosjektene fordi de fleste 
tilskuddsordninger krever et dokumentert avklart grunneierforhold. En av 
konsekvensene er at det lokale initiativet dør ut. Dette er øyenes eneste lekeplass og 
øyen har de siste år hatt vekst i antall barn. Nærhet til lekeområde har stor betydning 
barns mulighet for å være i aktivitet.  



- Grendalagshuset har gjort det mulig for oss å arrangere jevnlige innendørs aktiviteter 
for barn og unge og voksne. Utendørsområdet blir tatt i bruk, men krever vedlikehold 
og oppgraderinger. 

-  
 
Sak 8: Søke om strømstøtte 

- Søke strømstøtteordning for frivillige organisasjoner - Regjeringen.no 
 
Sak 9: Innvilget søknad om vedlikehold fra Øygarden kommune 

- Grendalaget fikk tildelt 10 000,- 
 
 
Neste møte:  
 
Referent: Camilla ianke 


