
 

 

FELLESMØTE I NESODDPARKENS CAFÈ FREDAG 25.11.22 
 
Møtet ble ledet av fungerende leder Berit Blindheim og Anna Granqvist som er styremedlem og 
for tiden bistår Berit Blindheim. Til stede ca 15 leietagere. Referat Yngvill Myhre 
 
Hvordan styrke Nesoddparkens økonomi? 
Styret har ved mange anledninger informert om at vi har et betydelig underskudd som må dekkes 
opp, og at det er iverksatt en rekke tiltak. På dette møtet ble det bl.a nevnt at betaling av husleie 
til kommunen er blitt utsatt fram til mars 2023. Denne utestående summen vil da inngå i vårt lån. 
Styret ønsker å finne alternative måter å tjene penger på slik at vi kan unngå å heve husleia utover 
konsumprisindeksreguleringen som er gjort i år. Styret ser det som en nødvendig prioritering at 
Nesoddparkens økonomi styrkes og regner med å komme i balanse i 2024. 
 
Fellesareale 
Vi trenger en gruppe som kan se på inntjeningsmuligheter på alle fellesarealer. Meld din interesse! 
Hva kan vi f.eks. gjøre for å tjene penger i galleriet? Legg gjerne forslag i postkassa i 1.etasje. 
 
Loftet. Det skal bygges boder som skal leies ut. Prinsippet er at de som bruker loftet til 
lagringsplass skal betale for det. Det vil bli ulike priser for leietagere og folk utenfra. Det skal i 
første omgang settes opp 7-8 boder mot nord, de fleste 3,5 kvm. Flere boder vil bli vurdert etter 
behov. Alle som har ting på loftet og ønsker seg en bod, kan la tingene sine stå inntil veggen mot 
sør. GODT MERKET MED NAVN og at det skal inn i bod. Alt annet fjernes. 
 
Dugnad Loftet 02.12.22 kl.12:00 
 
Kom alle som kan og hjelp til å tømme loftet for all gammelt skrot! Det er også en del gamle 
ledninger som skal fjernes. 
 
Har du bil/ tilhenger. Meld fra til Berit om du kan stille med bil/ tilhenger/ bil og tilhenger slik at vi 
vet har stor kapasitet vi har, og kan slippe kostnadene til container. Skrotet skal kjøres til Teigen.  
 
Pizza til alle deltagerne på dugnaden sponset av Nesoddparken. 
 
Verksted. Styret ønsker seg et utvalg for å se på inntjeningsmuligheter i verkstedsområdene.  
Gabriel Bojer, Iben Sandemose og Siri Kverndok meldte seg for å tenke nytt. 
 
Julesalgs-utstilling i cafèen. De som ønsker å delta kontakter Iben Sandemose snarest, hun vil 
koordinere opphengning. Skriv på pris, si fra om du ønsker salg rett fra vegg, legg ditt kort og 
Vipps-nummer, slik at kundene kan Vippse direkte til kunstner. 
 
Styret. To eksterne medlemmer er gått ut av styret, men styret er fremdeles beslutningsdyktig 
med fem deltakere. 
Stillingen som daglig leder i 50% stilling blir utlyst rett over nyttår.  
Anna Granqvist som sitter i styret ber folk si fra dersom de har motforestillinger om at hun også 
arbeider for daglig leder i en begrenset periode med oppgaver direkte knyttet til å se på nye 
inntektsmuligheter for NP. Det arbeides bl.a med å finne en rimelig nettside-registrering for leie av 
Prosjektrommet. 
 
Velkommen til juleavslutning fredag 2.12 
Kaffe, te og kaker for alle på huset etter dugnaden, i 15-16-tiden. Hedvig Lien Rytter, Berit 
Blindheim og Yngvill Myhre stiller med kaker. Serveres etter avsluttet dugnad og pizza-spising. Ca 
Kl.15,16.  
Vi trenger en liten ryddegruppe. 


