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Enebakk Avis delte ut 100.000 kroner – se
hvem som får penger
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Nå er søknadene gjennomgått, og fem av dem innvilget.

 For abonnenter

I år som de siste årene �kk Enebakk Avis æren av å dele ut pengestøtte til lokale lag og foreninger. Dette er et
samarbeid mellom Amedia og Sparebankstiftelsen DNB.

**Se liste over hvem som får penger lenger ned i saken.

Leder i Enebakk Bygdeungdomslag, Erlend Sæther, er glad for pengene de får til restaurering av Bøndernes hus. Foto: Bjørn
Mikkelsen
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– Hva synes du om at Enebakk Bygdeungdomslag får over 40.000 kroner til restaurering av yttervegg på Bøndernes
hus?

– Det er vi selvfølgelig veldig glade for! Det å ha et hus for å ha forskjellige arrangement for oss i Enebakk
Bygdeungdomslag, andre organisasjoner og private, er veldig viktig. Nå som koronaen er over, kan vi endelig drive
med det vi har lyst til. Det har blitt gjort mye bra med huset de siste åra, men fortsatt er det mange ting som må tas,
og til det trengs det penger. Mye blir gjort på dugnad, men noen oppgaver må gjøres av profesjonelle, skriver leder i
Enebakk Bygdeungdomslag, Erlend Sæther i en e-post til Enebakk Avis.

– Hvor viktig er støtten for dette prosjektet?

– Den er helt avgjørende. Nå kan vi få gjort de helt nødvendige sikringstiltakene med stabilisering av veggen, og så
jobber Bøndernes Hus Venner med å få på plass �nansiering til å få skiftet ut det som er råttent, fjerne sopp og
mugg, isolere og panele veggen slik at veggen på ny tåler vær og vind.



– Når vil jobben starte?

– Sikringstiltakene vi har fått penger til nå, gjøres til høsten, og forhåpentligvis kan vi også få gjort resten av jobben
samtidig. Venneforeningen har søknad inne hos kommunen og Sparebankstiftelsen DNB om dette. Vi håper å få
positive svar før sommerferien, sier Sæther.

Dårlig forfatning

I søknaden om penger ble tilstanden til Bøndernes hus beskrevet. Da handikap-toalettet ble bygd, la de merke til at
veggen var i svært dårlig forfatning. Det var både sopp- og muggangrep.

– Minst én stokk er råtten og har kollapset. I tillegg buler tømmerveggen ut og må dras inn. Dette må gjøres av noen
som har kompetanse. Det må byttes stokk(er), bul må «dras inn», sopp- og råteskader må håndteres, og vegg
etterisoleres og paneles på samme måte som vi har gjort på den andre endeveggen, skriver Sæther.

Vindu oppe på lagerrom må byttes. Det samme må vindskiene, og på ytre del av taket må man sjekke om det er noe
å feste vindskiene i. Det er Østveggen– ytterveggen mot Brevikveien det gjelder.

– Prosjektet bør ha høy prioritet på grunn av alvorlighet og konsekvenser.

Det er denne ytterveggen på Bøndernes hus som skal utbedres. Foto: Privat



Enorm medlemsinteresse

– Dette er et grendehus eid av en ungdomsforening, som satser på lokal ungdom. Her er det mulighet for å dyrke
mye lærdom om eldre tradisjoner, fra dans og mattilberedning, til motorsag- og andre landbrukstilknyttede kurs.
Lokalet er i bruk hver uke. Det leies ut til andre lag og foreninger i kommunen, også private arrangementer hvor
ungdomslaget har som mål at bygget ikke skal være inntektsbringende, skriver Sæther.

– Etter covid har vi hatt en enorm medlemsinteresse, og kan bla. vise til �ere priser knyttet til verving av �est
medlemmer på fylkesnivå.

ENEBAKK BYGDEUNGDOMSLAG 41.837 Restaurering av yttervegg

FLATEBY FUNCTIONAL FITNESSKLUBB 20.000 Innkjøp av utstyr til aktiviteter for barn og unge

ENEBAKK BARNE OG UNGDOMSTEATER 16.078 Innkjøp av verktøy

DRIV IDRETTSLAG 12.085 Innkjøp av balanseutstyr for aktivitetsgruppa

TALS - TRYM BERGTATT 10.000 Nye informasjonstavler i Ytre Enebakk

LES OGSÅ
Laget har passert 40 medlemmer – målet er 110
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