
Nyhetsbrev – desember 22 
 
Vi legger snart et økonomisk krevende år bak oss. Styret og daglig leder har jobbet mye og 
godt med økonomien og underskuddet ser heldigvis ut til å bli adskillig mindre en vi fryktet 
tidligere i år. Vi har spart mye på å avslutte eller reforhandle dårlige/dyre avtaler, og vi har 
omstrukturert husleiene slik at de er likere fordelt og mer oversiktlige. Vi har i dag fullt 
belegg på huset (unntatt et rom ved inngangen som vi holder av til fremtidig daglig leder), 
noe som er veldig bra for økonomien. Hurra! 
  
Vårt mål er å skjerme husleiene mest mulig. For å få det til må vi få inn penger på andre 
måter. Vi jobber derfor med å finne nye modeller for utleie av fellesarealene våre, både inne 
og ute.  
 
Utleie av felleslokaler fra 1. januar 2023 
Det er gratis å bruke fellesrommene for alle leietakere på Nesoddparken, men det vil fra 
nyttår bli en moderat kostnad hvis man ønsker å holde av rom på forhånd. Dette gjelder 
prosjektrommet, keramikkrom 1, Keramikkrom 2, Silketrykkrom og kaferommet (uten 
kjøkken). Er rommet ledig tre dager før så kan du holde av rommet gratis. 
Vi kommer ikke til å ha et digitalt system oppe til 1. januar, så i starten vil det være 
papirbasert utenfor rommene. Bruksregler og priser vil bli hengt opp på rommenes 
respektive dører og vedlegges også her. Den reserverte leien vil bli fakturert en gang i 
måneden. 
Vi kommer også til å gå aktivt ut og annonsere at vi har lokaler til leie for eksterne til 
selskaper, møter, minnestunder etc. Det vil være en høyere pris for eksterne. 
Det vil også bli en fast pris på brenning i keramikkovn på kr 200 per ovn. 
 
Utleie av lagerplass fra 1. februar 2023 
Oppbevaring på loft og i boder rundt om i huset kommer til å bli noe man må leie. Da vi ikke 
har en ferdig modell enda, så har vi utsatt til 1. februar før vi begynner å fakturere dette. 
Kvadratmeterprisen på loftet for oss interne vil bli kr 75/m2, og i isolerte boder vil 
kvadratmeterprisen bli kr 120 (det legges selvsagt ikke strøm eller fellesutgifter på 
oppbevaring). 
Vi har nå en isolert bod innerst i gangen i gamlebyggets 2. etasje som er ledig i dag (2,5 m2). 
Si fra hvis du er interessent i å leie den. 
 
Kunsthallen 
Som dere vet, er Kunsthallen satt på pause i 2023 og vi jobber med å evaluere prosjektet. I 
perioden 1. februar og ut 2023 vil containerne bli åpne for utleie. Dette blir annonsert ut til 
kunstfeltet på Nesodden i disse dager. Vi vil behandle rommet som et vanlig studio, med ca 
samme kvadratmeterpris og betingelser som vi har på våre rom. Vedlegger fremdriftsplanen 
for kunsthallen som Vibeke har skrevet. 
 
Infotavle 
Vi holder på å oppføre en tavle for interninfo og oversikt over leietakere i entréen. Her vil 
det også bli mulig å legge visittkort. Vi jobber for å ha denne oppe før jul.  
 



Husleien for desember 
Vi vil oppfordre de av dere som ikke har betalt husleie for desember til å gjøre det nå - før 
året ebber ut. Det hadde vært så fint å få det inn i riktig regnskapsår  
 
Neste husmøte og fredagslunsj blir 27. januar. Neste styremøte er 16. januar. Har du noe på 
hjertet så legg en lapp i styrets postkasse. 
 
Da gjenstår det bare å ønske alle en riktig god jul, vi ser frem til et nytt og spennende år 
sammen med dere. 
 
Beste hilsen fra  
Anna og Berit 


