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ÅRSRAPPORT FOR 2019 FRA STYRET OG GRUPPENE 

STYRET 

Grethe Verde, leder 

Bjørn Hørnes, nestleder 

Unni Aspaas 

Inger Miskov Larsen 

Karl Einar Schrøder-Nielsen 

Vidar Paulus Andresen 

Henning Aasen 

 

Ellen Knapp 

 

Roar Ellefmo 

 

Valgkomite: 

Reidar Feen 

Lars Flagstad 

Eigil Skalleberg 

 

Revisor: 

Atle Sandberg 

 

Brannansvarlig: Svein Olav Løberg    Vara: Roar Ellefmo 

 

Stiftelsen Råstad Stasjon: Representant i styret: Sven Erik Lund, vara: Karl Einar Schrøder-

Nielsen. 

 

 

MEDLEMSOVERSIKT. 

 

01.01.2020 inneholder listen 300 medlemmer mot 307 ved forrige årsskifte . I 2019 har det 

blitt ryddet i medlemslisten. Alle som ikke har betalt kontingent for 2019, er strøket. 
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STYRETS VIRKSOMHET I 2019 

Det har vært holdt 12 styremøter med behandling av hovedsaker og en rekke underpunkter. I 

tillegg har leder, nestleder og sekretær hatt noen forberedende møter før styremøtene. Referat 

foreligger fra hvert styremøte. Mye tid har i møtene blitt brukt på å planlegge og gjennomføre 

aktivitetene.  

Aktivitetene i 2018 er i stor grad videreført i 2019. Det går fram av rapportene fra 

undergruppene og aktivitetsrapporten. 14 mars arrangerte styret en hyggekveld for 

«dugnadsfolka». De gjør en kjempeinnsats i foreningen. 

Styret besluttet at «trykkeriet» i kjelleren kunne avhendes til en skraphandler, dersom museet 

godkjente det. 2 møter er avholdt med museet som åpnet for avhending etter at de hadde sikret 

seg klisjeer fra setteriet. Styret fikk opplyst at «avisfolk» mente det er mange slike gamle 

trykkerier rundt i Norge. Roar Ellefmo opplyste styret om at bly og jern kunne selges.  

Ny lyssetting er installert i  museumslokalet i 2.etg., Ditmar Enge ble engasjert til jobben.  

Styret vedtok etter forslag fra regnskapsfører Erling Riis å opprette følgende epostkontoer: 

faktura@sandefjordlokalhistoriske.no   

medlem@sandefjordlokalhistoriske.no  

Fra før har vi eposten: post@sandefjordlokalhistoriske.no  

Dernest har vi fått et eget fast telefonnummer via Sandefjord Bredbånd. Tlf.nummeret går til  

leder og er 33523648 ( Blir fast nummer til leder. Det viderekobles på nytt ved lederskifter). 

 

Det er kjøpt en ny oppvaskmaskin beregnet på foreninger. Den gamle fungerte dårlig og 

reparatør anbefalte å kjøpe ny oppvaskmaskin. 

Styret vedtok at HUSVERTENE på tirsdager skal ta imot bilder og fylle ut mottaksskjema 

hvor det også fremgår om bildene skal leveres tilbake. Mottaksskjemaet settes i ringperm. 

«Bildene» skal legges i en kasse på kontoret slik at Jens Petter ( bildeansvarlig) får lagt 

bildene inn i sitt digitale system, etter scanning. 

 

Kommunens nye innbyggerapp er under utvikling og vi har tatt den i bruk. 

Målet med tiltaket er å løfte frem lokal informasjon fra kommune, kultur, idrett og frivillighet. 

De som blir med får gratis tilgang til at folk finner innhold fra ditt lag, klubb eller 

organisasjon i tjenesten. Alle brukere kan velge å få nyheter fra sin organisasjon løftet frem i 

sin lokale nyhetsoversikt. 

 

Jubileumskomite til 10 års jubileum sommeren 2020. 

Det var enighet i styret om at komiteen bør bestå av noen som var med fra oppstarten. Unni 

Aspås og Bjørn Hørnes deltar i komiteen fra styret. Lars Flagstad og Svein Olav Løberg har 

tiltrådt komiteen.  

Evt. behov for innkjøp av hjertestarter med vår nærhet til legevakt / ambulanse 

Etter flere diskusjoner i styret ble det enighet om at en satser på opplæring i lunge- og 

hjertetrening i første omgang for styret og andre interesserte. Opplæringen kan foregå 1 
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tirsdag og kan foretas ved behov like etter årsmøtet. Evt. kjøp av hjertestarter vurderes på 

senere tidspunkt. 

 

Hvilket mål bør vi ha for antall medlemmer ? Diskusjonen i styret endte opp med å vedta 

et mål på 300 medlemmer. Dette innebærer at vi må ha 20 – 30 nye medlemmer hvert år.  

 

Styret vedtok å dekke trykkekostnadene ved utgivelsen av et hefte om Knut Einar Oskarsens 

liv. Tekstgrunnlag var utformet Oskarsen selv, mens Sven Erik Lund redigerte heftet. 

Inntektene ved salg av heftet skulle tilfalle foreningen vår. Det ble inngått en avtale mellom 

Knut Einar, Sven Erik og SLS. Prosjektet ble senere utsatt. 

 

 «Utvalgsleder og kultursjef» ble invitert til SLS på en tirsdag eller på et tidspunkt som evt. 

passet dem bedre. Ny utvalgsleder for «kultursektoren» Ida Cathrine Nilsen møtte til 

orientering, omvisning og demonstrasjon av bildebasen tilknyttet biblioteket en tirsdag i 

november. 

Det er tegnet ny innboforsikring beløpende til kr 500000. 

Sandefjords Blad sa opp avtalen med oss angående «lørdagsidene» med lokalhistorie i avisa 

fra 1.1.2020. Det er avholdt 2 møter med redaktør Ulriksen om saken. Avisgruppa skal nå 

presentere ei liste med temaer som avisa kan «bestille» fra. Dersom avisa og avisgruppa blir 

fornøyd med ny arbeidsmåte vil det senere bli tatt stilling til inngåelse av en ny avtale. 

Styret har nå vedtatt å skifte strømleverandør i 2020 fordi vi mener vi har betalt for mye i 

forhold til inngått avtale. Regnskapsfører Erling Riis har nedlagt et stort arbeid og det er i 

2020 inngått bedriftsavtale med Fjordkraft. 

Styret takker medlemmene for svært god deltakelse på våre arrangementer i 2019. 

ÅRSMØTET 2019 

Fjorårets årsmøte ble avholdt i våre lokaler på Pukkestad Gård 12 februar. Leder Svein Olav 

Løberg ønsket velkommen til 26 stemmeberettigede og 1 gjest uten stemmerett. Atle 

Sandberg ble valgt til møtedirigent og Vidar P. Andresen til referent.  

Regnskapet viste et årsresultat med et underskudd på kr 13979 som gir en egenkapital på kr 

498572. Sandberg opplyste deretter at han har revidert regnskapet og at underskuddet i stor 

grad skyldes ekstraordinære vedlikeholdskostnader på nesten kr 80 000. Kontingenten ble 

vedtatt til kr 200 og kr 300 for familiemedlemskap. 

Til grunn for valgkomiteens arbeid hadde leder Svein Olav Løberg, nestleder Eigil Skalleberg 

og styremedlem Harry Rove frasagt seg gjenvalg. Til ny leder etter Løberg ble Grethe Verde 

valgt. Nye inn i styret ble Henning Aasen, Bjørn Hørnes og Karl Einar Schrøder-Nielsen 

valgt. Etter møtet var det servering med kaffe og rundstykker og orientering om Bokhylla ved 

Anders Haukaas. 
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LISTE OVER SLS’ PUBLIKUMSARRANGEMENTER GJENNOM ÅRET 

- 24 januar – Bildevisning – På vei til Bugårdsparken del 2 ved Jens Petter Rønning 

og Knut Oustorp på Forsmannsenteret. 

- 2 februar inviterte Kommunen årets innflyttere til et innflytterarrangement før 

Kulturarrangemetet Speil i Hjertnes. Vi deltok der sammen med Sandar Historielag 

og andre organisasjoner. Det var stor interesse for bilder. 

- 12 februar – Årsmøte på Pukkestad med visning av Bokhylla på nettet (oversikt 

over lokalhistoriske bøker, hefter og filmer) 

- 28 februar – Åpen kveld på Pukkestad – Torghandel og jordbærplukking ved Vidar 

P. Andresen og Sigurd Gogstad. 

- 21 mars – Medlemskveld med visning av gamle filmer fra Sandefjord på 

Pukkestad. 

- 19 april – langfredag – Åpent Hus med visning av gjenstander i 2 etasje, visning av 

bilder, samt salg av kaffe, saft og vafler. 

- 2 mai – Mimretreff på Forsmannsenteret om pølseboder og bensinstasjoner ledet 

av Yngve Tørrestad  supplert av etterkommere til innehaverne. 

- 7 september – Åpen Dag på Pukkestad Gård – Unni Aspaas ledet dagen. 

- 26 september – Åpen Kveld på Pukkestad – Bl.a. om hus som ble sendt fra 

Sandefjord til fangstøya Stewart Island ved Anne Lise Løwe. 

- 10 oktober – Mimretreff om Søbergkvartalet og Aagaards Plass før og nå, på 

Forsmannsenteret ved Knut Oustorp og Jens Petter Rønning. 

- 7 november – Filmkveld på Pukkestad. Svein Håvard Haugen viste filmer som 

hans far Svein Gunnar Haugen har laget på 80 og 90-tallet. 

- 14 – 16 november viste Knut Oustorp bilder om livet på Torget før og nå i 

anledning at Hvaltorget var 30 år. 

- 7 desember – Julestemning på Pukkestad Gård med julesanger, julequiz, julekort 

og julekake. 

- Åpen dag hver tirsdag formiddag med bildevisninger ca. kl. 11.40 er fortsatt svært 

populære. Styret takker spesielt Jens Petter Rønning for stor innsats på tirsdagene. 

Det har vært veldig god oppslutning på våre arrangementer fra medlemmer og 

andre. 

 



 

5 
 

 

RAPPORTER FRA KOMITER OG  AKTIVITETSGRUPPER 

Under følger rapporter fra komiteer og grupper. 

JUBILEUMSKOMITE 

Foreningen fyller 10 år i juli 2020. I den anledning oppnevnte styret en komite bestående av : 

Bjørn Hørnes, Unni Aspaas, Svein Olav Løberg og Lars Flagstad. De har fremmet forslag til 

styret om en jubileumsfeiring på Pukkestad. Tidspunkt er ikke endelig bestemt. 

GRUPPE FOR LOKALHISTORISKE LØRDAGSSIDER (AVISGRUPPEN) 2019 

Redaksjonsgruppa består pr dato av følgende: Redaktør: Øystein Rismyhr. Billedredaktør: 

Svein Olav Løberg. Medarbeiderne: Sven Erik Lund, Sven Erik Bergsholm, Bjørn Hoelseth, 

Dag I. Børresen, Astrid Gallis, Gunnar Gallis, Leif Harald Børnick, Bjørn Marum Olsen og 

Harry Rove. Vi har også hatt god hjelp av Otto Ågesen, Jens Petter Rønning og. Vi har et godt 

samarbeid med Hvalfangstmuseet og deres representant Dag Ingemar Børresen m. flere, som 

produserer en del sider som naturlig ligger under deres kunnskapsfelt. 

Gruppa har to årlige redaksjonsmøter samtidig som de to redaktørene har ukentlige møter for 

å sjekke at lørdagssidenes innhold er på plass. Dette har da igjen resultert i at Sandefjords 

Blad hver uke med unntak av sommerferieperioden har to sider med lokalhistorisk innhold til 

glede for leserne. 

Samarbeidet med de ulike medlemmer i vår redaksjon, Sandefjord Blads ledelse, vår 

layoutmedarbeider Bjørn Ivar Erlandsen og vår egen bildegruppe har dette året vært behagelig 

og interessant. Lokalhistorisk Senter tilføres gjennom dette dugnadsarbeid hver uke netto kr. 

1900. Men.. 

Sandefjords Blad har sagt opp avtalen med lørdagssider fra 1.1.2020 

Det har vært 2 møter med SB hvor oppsigelsen er blitt diskutert. 

I dag blir artikler først lagt inn i nettavisa. Stoffet blir så «plukket» fra nettavisa til papiravisa. 

( Trenger ikke lenger tenke maler og bildestørrelser). Det var enighet i siste møtet om at 

avisgruppa skulle komme tilbake til avisa med ei liste på temaer avisgruppa kan tilby. Dernest 

vil avisa velge ut temaer de vil ha laget lokalhistoriske artikler på. 

Avisgruppa sa seg interessert i å bli opplært i legge artikler inn i publiseringsverktøyet for 

avisa på internett. Avisgruppa har tilbudt prisnedgang på artiklene de kan produsere. 

Eventuell fortsettelse kommer i løpet vinteren. 

Øystein Rismyhr,  

gruppeleder. 
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GRUPPE FOR UTSTILLINGER OG ARKIVERING 2019 

• Vi har bildeutstillinger i vårt møtelokale, og vi vil tidvis skifte på våre mange mindre 

og større bilder. 

• Som i fjor har vi mottatt færre gjenstander og bøker til vår samling, både til SLS 

bibliotek og til museumsdelen i andre etasje.  

• Gruppen er stillet i bero dette året, og må av styret etter årsmøtet vurderes 

gjenopplives helt eller delvis.  

 Gruppa har bestått av Turid Klausen, Ellen Knap og Inger Miskov. Turid har frasagt 

 seg vervet etter mange år. Ellen og Inger går nå ut av styret. 

 

BILDEGRUPPEN 2019 

 

Vi lagt nok et aktivt år i Bildegruppa bak oss. 

Det er imponerende å se den samme gruppe frivillige som hver tirsdag møter opp på 

Pukkestad fra kl. 18.00 til ca. 20.30 for å arbeide med bilder fra Sandefjords Blads arkiv.  

I tillegg er det også noen som i tillegg jobber med dette hjemme. 

Vi har en gruppe som digitaliserer (skanner) bildene, og en annen gruppe som legger inn tekst 

relatert til bildene. 

I løpet av 2019, ble det levert 4500 bilder til Sandefjords Blad hvorav 1600 tekstede bilder fra 

konvolutter med avisartikler og negativer. slik at vi nå totalt har produsert ca 26.000 bilder for 

dem. 

Dette blir det satt stor pris på fra Sandefjords Blads side og redaktør Steinar Ulrichsen er 

fornøyd med de reaksjoner han får fra sine lesere etter at bildeserier har blitt vist i avisa. 

 

Vi mottar fortsatt bilder fra privatpersoner, og vårt bildearkiv er nå på vel 32.000 bilder. 

Bjørn Bergseth og Odd Erik Berggraf Jacobsen ble nye medarbeidere i bildegruppa i 2019. 

Odd arbeider med å legge bilder inn i Bibliofil ( bildebasen under Biblioteket), mens Bjørn vil 

arbeide med teksting av bilder. Jørn Tore Røed er god på bildebehandling og blir med i 

bildegruppa ved behov for bildebehandling. Bjørn Hørnes er nå kontaktpunkt mot styret for 

bildegruppa etter at Jens Petter Rønning har trukket seg som leder av gruppen. Han fortsetter 

som bildeansvarlig.  

Som nevnt blir det lagt ned mye, frivillig arbeid av Bildegruppa og det er derfor stor grunn til 

å takke de som har vært med i 2019. Øvrige: Berit Lohne, Berit Vinslid, Kari Gjelstad, Bjørg 

Karlsen, Atle Sandberg, Knut Oustorp, Vidar Andresen, Solfrid Røed, Øyvind Hem, Anders 

Bredal, og Jens Petter Rønning. 

 

For Bildegruppa,  

Bjørn Hørnes 
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GRUPPE FOR ARRANGEMENTER OG SERVERING 2019. 

Arrangementsgruppen har dette året bestått av Turid Klaussen, Aslaug Haaland og Unni 

Aspaas, men Aslaug har den siste tiden bedt seg fritatt av helsemessige grunner. 

Vi er hver tirsdag på Pukkestad og gjør klar til folk kommer. Det er åpent fra kl.10.30 – 13.30.  

Der er det enkel servering. Vi setter frem påsmurte boller, syltetøy og kaffe, men av og til 

påsmurte rundstykker, kake eller vafler.    

Vi sørger for å fylle/tømme oppvaskmaskinen, at kjøkkenet er ryddig, at det er litt grønt eller 

blomster på bordene, og at det ser pent ut i lokalet. 

Når det er mimremøter på Forsmannsenteret eller andre lokaler er vi  

tilstede og selger kaffe og kake før møtet og i pausen. 

Det samme gjelder når vi har åpne møter i møterommet vårt. 

Arr.komiteen, v/Unni,  sørger for musikk til allsang på våre møter. 

På Pukkestad Gård har vi hvert år Åpen dag. Det er et stort arrangement.  

Det er 1 eller 2 fra hver forening som er et styre i Pukkestadgruppen. Vi pleier å ha 4 – 5 

møter hvor vi forbereder programmet, og i 2019  hadde vi Åpen dag 7. september. Det var ca 

300 besøkende denne dagen, og det er vi fornøyd med. Vi sørger for at det er et korps som 

spiller, vanligvis Framnes Foreldrekorps, vi hadde 2 hester som barna kunne ride på, utstilling 

og salg av trearbeider, SJFF kokte kaffe og stekte fisk på stubbe, og alle foreningene har åpne 

lokaler hvor folk kan gå inn og se hva de arbeider med.  

Hos oss viser vi gamle bilder og film fra Sandefjord på stort lerret, og vi viser bl.a. frem den 

gamle skolestuen vår i 2.etg. Utenfor vårt hus har vi et lite telt hvor vi steker vafler, og der 

selger vi kaffe, mineralvann og vafler i 3 timer. På tunet hadde vi satt frem stoler og bord hvor 

folk hørte på musikk og hygget seg. Fra høyttaler ble det orientert om foreningene, og 

invitasjon til besøk i alle hus.  

Leder av Pukkestadgruppen må innen 15. januar hvert år sette opp budsjett og sende søknad  

til Sandefjord kommune om bidrag til Åpen Dag, og etter den åpne dagen må leder sende 

referat og regnskap til kommunen.  

Leder av Pukkestadgruppen har i flere år vært Unni Aspaas, men hun har nå frasagt seg 

lederjobben.   

På Åpen dag og på møtene vi har på Forsmannsenteret må vi få hjelp fra styret, men alle 

tirsdagene, og møtene som vi har i vårt møterom, er det Turid og Unni som sørger for 

serveringen.       

Unni Aspaas,  

leder av arr.gruppen i SLS  

  

NETTSIDEGRUPPA 2019. 

Siden etableringen av en egen nettside i 2015, har siden utviklet seg til å inneholde både 

informasjon til medlemmene og en del lokalhistorisk stoff. 

Vi ser at det blir flere og flere som er innom både hjemmesiden og Facebooksiden, og 

tilbakemeldingene er positive. Facebooksiden følges av 675 personer. 

Jens Petter Rønning legger ut bilder på facebooksiden oftest hver mandag, mens Vidar P. 

Andresen «dekker» arrangementene våre. Anders Bredal har overtatt det tekniske ansvaret for 
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nettside, epostkontoer og skylagring etter Jens Petter Rønning som startet opp nettsatsingen 

vår. Bredal legger ut stoff på undersidene nå det er aktuelt. 

Foreningens bruk av begge disse sidene kunne sikkert vært større, men det er noe begrensede 

ressurser til dette.  

For Nettsidegruppa 

Vidar P. Andresen 

 

BOKHYLLEGRUPPA 2019 

Den Lokale Bokhylla, til daglig benevnt Bokhylla. 

På årsmøtet i 2018 fikk vi demonstrert Bokhylla av Anders Haukås.  

I Bokhylla, er det til nå samlet inn ca. 1400 lokalhistoriske bøker, hefter, filmer, lørdagssider 

fra Sandefjords Blad og kulturminner fra Sandar Historielag. Ideen om «Den Lokale 

Bokhylla» kom fra Even Haughem. Jens Petter Rønning, Anders Bredal utviklet regnearket 

med historiekildene. Materiell ble samlet inn av Anders Haukås og Harry Rove fra både 

private og offentlige kilder. Anders Haukås kom til som bibliotekar og tilrettelegger, da vi 

forsto at mengde materiell ble så stort at det var en fordel med profesjonell kunnskap. Vi 

samler fortsatt inn materiale som er lokalhistorisk, så snart vi finner nytt aktuelt lokalhistorisk 

stoff, fra hele stor-kommunen. Styringen med Bokhylla er organisert som ei permanent 

gruppe med Harry Rove som leder, Anders Haukås som redaktør og ansvarlig for innlegg av 

stoff, i regnearket. Anders Bredal er ansvarlig for å oppdatere hjemmesiden og lagring på 

diverse servere. Tips gjerne en av gruppens medlemmer hvis det er noe dere savner utlagt. 

Harry Rove, gruppeleder. 

SKOLEGRUPPA 2019 

 

Skolegruppa møtes på SLS hver tirsdag i tidsrommet 1130 – 1330, og gruppa består i dag av 

rundt regnet 12– 14 pensjonerte lærere. Gruppen møtes til en hyggelig kaffe- og mimrestund 

på Senteret, men vi har et klart behov for rekruttering. 

Osvald Rydjord og Anders Haukaas har for inneværende år fortsatt det systematiske 

katalogiseringsarbeidet av det pedagogisk skolestoffet på Skolestua, og de har nå registrert de 

fleste gjenstandene i samlingen. Samlingen har også i år mottatt gaver primært i form av 

lærebøker. Plassmangel gjør at nytt skolemateriell må plasseres i kjelleren på Søberg - 

kvartalet hvor SLS leier et kjellerlokale, men også der begynner det å bli plassmangel. 

Materiell fra skolestua har i løpet av året vært utlånt til skoler i forbindelse med skolejubileer. 

I perioden 20. – 29. mai 2019 gjennomførte gruppa i samarbeid med «Den kulturelle 

skolesekken» et skoleopplegg «Flinke piker og raske gutter» for 4. trinnet i «storkommunen» 

Sandefjord. Opplegget gir elevene en innføring i skolehverdagen på 1950-tallet. Livet i 

skolestua, i friminuttet og på fritiden blir presentert.  Opplegget har pr. mai 2019 omfattet vel 

5000 elever i 4. klasse. 

Tilbakemeldingen på opplegget er meget god, og vi tar sikte på å fortsette opplegget i 2020. 

Takket være stor innsats fra 20 pensjonerte lærere har det i 2019 vært mulig å gi 760 elever på 

4. trinnet et innblikk i 50-årenes skole. 
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Skolegruppa har deltatt med «åpen skole» på alle arrangementer SLS har hatt på Pukkestad. 

Skolestua er da bemannet med pensjonerte lærere som gir besøkende innføring i 50 – tallets 

skolevirkelighet. Mange besøkende har fått prøve seg på å skrive med penn og blekk – til stor 

glede for mange. 

For Skolegruppa 

Lars Flagstad 

 

VEDLIKEHOLDSGRUPPA / DUGNADSGJENGEN 2019. 

 

Gruppa har bestått av Roar Ellefmo, Per Rosèn og Henning Aasen. 

 

Gruppa har bistått med praktiske forberedelser ved arrangementer. Båret stoler og bord, satt 

opp telt o.l. 

 

Den største oppgaven for gruppa har vært å demontere og fjerne det gamle blysetteriet som 

sto i kjelleren. Roar og Henning startet arbeidet utpå vårparten og var ferdige i november. 

 

På forhånd hadde Roar avtalt med et firma som ville ta imot metallet og gi oss en grei pris for 

det. 

 

Først gikk vi løs på selve trykkeriet. Understellet og maskinen var av støpejern, så på grunn 

av vekten måtte den demonteres i så små faktorer som mulig. Alt ble båret opp og levert til 

mottaker. 

 

Så var det en metallsag som sto der. Den måtte også demonteres i sine enkelte faktorer for å 

kunne bæres opp og kjøres bort. 

 

Dernest sto alle skuffene med klisjeer for tur. Skuffene var av jern og klisjeene for det meste 

av bly. Innimellom var det avstandsstykker av messing, kobber, aluminium, sink, jern og 

papir. For å få best mulig pris for dette, ble alle metallene sortert hver for seg. Dette resulterte 

i følgende mengder: 

 

3.430 kg bly (3,4 tonn!) 

73 kg aluminium 

91 kg messing/kobber 

28 kg sink 

112 kg jern 

dessuten: 

en del settekasser til destruksjon  

65 skuffer av aluminium 

 

For dette har SLS mottatt kr. 21.059,- 

 

Alle skuffene med klisjeer sto i en lang benk av sveisede jernprofiler. Her fikk vi hjelp av 

brannvesenet, som kom med en kraftig hydraulisk saks og klippet opp jernprofilene i litt 

mindre enheter. Dermed kunne to mann bære disse opp og ut. 

Etter rydding demonterte Henning elektriske kabler og lysarmaturer som ikke var i bruk. Roar 

sparklet taket og malte det to strøk. 
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Det står fortsatt noen gamle gjenstander i rommet. Det er opp til styret å vurdere hva som skal 

skje med disse, og dessuten hva rommet skal brukes til i fremtiden. 

 

For Vedlikeholdsgruppa. 

Henning Aasen 

 

 

UTLEIE / BRUK AV LOKALER. 

 

• DIS Sandefjord leier våre lokaler på første mandag i måneden.  

• Bildegruppa i SLS innvilges å bruke lokalene 1.etg. hver tirsdag kveld fra kl. 18.00 – 

20.30. 

• Vardenpensjonistene ved Erling Solhaug låner lokalet på enkelte dager (dagtid) 

 


