
Referat fra Husmøte fred 29.okt. 2022 
 
Til stede:  
Ingrid Ousland, Iben Sandemose, Otto Meijer, Vibeke Lunel, Jan Kanon 
Harald Tronvik, Anna Granqvist, Hedda Østvang, Gosia Bernhardsen, Berit Blindheim. 
Trine Johnsen, Tone Lileng, Monica Egeli 
Yngvill Myhre, Malin Redvall, Astri Løvaas, Ruta Pakarklyte, Agnes Katrine Hagen 
 
 
Det ble mye informasjon på dette møtet. 
 
Økonomi:  Harald informerte. 
Det er ingen hemmelighet at Nesoddparken har dårlig økonomi. Vi går med et stort 
underskudd i år. Det er mange årsaker til det. 

- Uforutsatte utgifter til juridisk bistand. 
- Høye strømpriser. 
- Dårlige avtaler og kontrakter. 
- Underskudd i kunsthall og kafé selv om vi har fått prosjektmidler fra Nesodden 

kommune og Viken fylkeskommune. 
 
Status for kunsthallen: KH er et prøveprosjekt som skulle vare i 3 år. I februar 2023 er 
prøveperioden over. Foreløpig konklusjon er at KH settes på pause i 1. halvår av 2023. Vi kan 
ikke drive videre med underskudd og prosjektet må evalueres. Den gode nyheten er at leie 
av containerne til KH blir gratis fra 1. mars og vi kan kanskje få inntjening på den. 
 
Lørdag åpner utstillingen «Tidslinjer» med Marianne Haukebø 29.okt-20.nov. 
Foreløpig siste utstilling er med vår egen Ruta Pakarklyte 26. nov – 18.des 
 
Daglig Leder 
Stillingen blir utlyst vinter/vår 2023. 
Berit fortsetter som konstituert daglig leder litt lenger enn planlagt fordi det er vanskelig å 
ansette en ny person når vi fortsatt ikke har kontroll på økonomien og på grunnleggende 
struktur. Anna Granqvist vil dele på oppgavene til DL.  
 
Strømsituasjonen 
Strømprisene er et uoversiktlig spøkelse for oss som for alle andre. På pluss-siden er at  
vi har en ganske god strømavtale, og i september har vi vært gode til å spare på 
strømforbruket. Honnør til oss!  Men vi kommer til å bruke mye mer når vi nå går inn i den 
kaldeste tiden. Vi jobber med strømstøtte og håper vi kan få til noe der. 
 
Formaning: 
Husk å skru ned strømmen når du går for dagen (16 grader), og skru av lys i gangen hvis du 
er sistemann som går. Hold dørene til kafe og prosjektrom lukket, så kan vi ha en lunk der. Vi 
får tåle kalde ganger i vinter. 
 
Vask.  (rakk ikke å ta opp dette men…) 
Avtalen vi har med vaskebyrået nå er:  



Det vaskes hver uke på toaletter og de 2 ytterste gangene. 
Hele huset vaskes en gang i måneden. 
 
Vi får se om det er nok. Si fra om det blir uutholdelig. 
 
Indeksregulering av husleie. 
Husleien blir indeksregulert med 4,2 % fra 1. desember 2022 
 
Loftsboder 
Vi planlegger å etablere låsbare, enkle loftsboder som både interne og eksterne kan leie (til 
forskjellige pris). 
Derfor trenger vi å vite hvem av dere som i dag har ting der oppe som ønsker en bod. Det vil 
være mulig å la ting stå der mens vi bygger hvis det er vanskelig å finne plass for det andre 
steder.  
Ellers må vi be dere ta turen opp og fjerne ting fra loftet før 1. desember. 
Vi vil leie en konteiner slik at vi får kastet det som vi ikke finner eiere til. Dette vil bli en god 
del jobb, så vi håper vi kan få litt hjelp av dere til å bære ting ned. 
 
Juleutstilling i desember. (Kom opp som forslag etter møtet) 
Leietakerne har mulighet til å ha felles juleutstilling i prosjektrommet i desember. Vi får hjelp 
av NP til markedsføring og ingen kommisjon blir innkrevd. Men det må skje på leietakernes 
initiativ og organisering. 
 
Diskusjonspunktene  
i innkalling ble det ikke mye tid til. Vi tar det på neste møte. 
 
•Vi jobber med å formulere husregler (utkast vedlagt i innkallingen til møtet) som vi gjerne 
vil ha innspill på. 
•Vi ønsker å få en fungerende ordning for utleie og bruk av våre felles lokaler med faste 
priser og bookingsystem. Vedlagt i innkallingen til møtet var et utkast for prising av 
prosjektrom og kafe. Her ønsker vi innspill på prising. Vi vil også kartlegge om det er noen 
som er interessert i å være med i en prosjektgruppe som kan se på ulike muligheter omkring 
utleie av våre lokaler. Meld fra til Berit. 
 
 
Og Abobakar serverte skummel men nydelig halloween-mat. Tusen takk. 
 
Neste husmøte blir fredag 25.nov 
 
 
 
Ref. Berit 28.10.22 


