
Medlemsmøte med rekkenausteiere 

Lissalen på Malm 17.02.2015  kl. 19.00 

Tilstede fra styret: Grete Ramberg, Bjørn Kalmar Aasland, Bente Johansen, Torbjørn Kilås, Paul Harald 

Pedersen 

Det møtte 45 stk. av rekkenausteierne. 

Rode ansvarlige 

A. Jan Arild Lorvik  til stede 

B. Erik Holmen  fraværende 

C. Rolf Eriksson  til stede 

D. Endre Svendsen  fraværende 

E. Stig Harry Malmo fraværende 

F. Stig Rune Løvseth til stede 

G. Lars Lønnum  fraværende 

H. Per Holmen  fraværende 

I. Stig Hågensen  fraværende 

J. Magnar Hustad  til stede 

K. Snorre Antonsen fraværende 

L. Idar Iversen  til stede 

Paul Harald ønsket velkommen, og informerte om status så langt. 

Dette møtet ble bestemt på møtet med rode ansvarlige 20.01.2015. 

Rode ledere ble presentert. 5 av 12 rode ansvarlige deltok på møtet. 

28.04.2014 hadde vi møte med alle i rekke «B»  

Forsikringstaksten satte krav til vedlikehold for å være dekket ved senere naturskader 

Målet er å forskjønne området, og utbedre naustene i løpet av sommeren 2015 

Stikkord fra møtet 

Det anbefales at det benyttes takplater med 0,5 mm tykkelse. 

Det var tidligere et system med rode ansvarlige, men dette har ikke fungert i de senere år. 

Rørosrødt «NCS 5038 y83r» er fargen som skal benyttes. 

Det kom frem at det burde være samme type tak. 

Vannbord/vindski er påkrevd for at takplatene ikke skal bli «tatt av vinden» 

HHF er kun administrator for forsikringen for rekkenaustene. 

Forsikringsavtalen med IF krever at samtlige naust er tilsluttet. 

Forsikringen dekker ikke innbo. 

Ved skader på bygning skal dette avklares mellom forsikringstaker – takstmann – forsikringsselskap. 

Det kom positiv tilbakemelding til dette møte, og planen for oppgradering. 

Forankring krever oppgraving da naustene står på oppfylt masse. 

Alle naustene må forankres (alle vegger). Rode ansvarlige planlegger en totalbefaring (det må også 

lages en plan på sanering av gamle takplater og gammel bord kledning). HHF bør koordinere ved 

senere uhell/skader    Dett krever at HHF til en hver tid får oppdatering av mailadr., telefonnummer, 

og evt. nye navn og adresser. 


