
Årsrapport grendehuset 2020 
2020 var det andre året hvor styret i interesselaget PHV tok over ansvaret av 
grendehuset. Lise har vært ansvarlig og har kontroll på utleie, inventar og vedlikehold. 
Kasserer er ansvarlig for økonomi.  
 
Oppgraderinger/vedlikehold i 2020 

- Investert i 4 nye bord 
- Noe manglende inventar kjøpt inn 
- Ny sandkasse  
- Nytt lekeslott 

 
Nytt lekeslott 2020 
Vi fikk innvilget 100.000 kr i nærmiljømidler for 
å sette opp et nytt lekeslott. Prosjektet ble 
ferdig våren 2020, på budsjett. Takk til Maren 
Kruge og Pernille Skar for 
prosjektgjennomføring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regnskap for 2020 og budsjett for 2021: 

 
 
2020 (Regnskap) 
 
Resultatet ble negativt med NOK -5.395 i 2020 som medførte at Grendehuset per 
31.12.2020 hadde NOK 20.731,- på konto. Til tross for betydelig høyere tilgang på 
leieinntekter enn tidligere år har vedlikeholdskostnadene i 2020 vært svært høye i 
hovedsak som følge av bordinnkjøp til NOK 8.750,-. Tilskudd fra omkringliggende 
interesselag ble også NOK 3.000 lavere enn forventet da Klaus Egges vei ikke lenger 
ønsker å støtte Grendehuset. 
 
I 2020 var det ekstraordinært høye inntekter i Grendehuset som følge av tilskudd fra 
kommunen for nytt lekeslott (NOK 100.737) og tilsvarende ekstraordinære økte 
kostnader under posten Diverse utgifter (NOK 100.731) for lekeslottet. Arbeidskraft for å 
sette opp slottet var gratis hjelp fra flere fedre som vi ønsker å takke.  
 
Budsjett 2021: 
 
I 2021 er det budsjettert med et inntektsnivå som ligger NOK 4.000 lavere enn 2020 da 
vi fikk NOK 4.000 i ekstra erstatning fra en leietaker etter en fest i sommer som ødela et 
par bord. Budsjettet har ikke forutsatt noen økning i leiepris. Det forventes også NOK 
8.700 lavere vedlikeholdskostnader i 2021 da nye bord nå er kjøpt inn. 



 
Planer 2020 
Styret har følgende planer for 2020 

- Mulig markedsføre huset bedre for å få økte inntekter på utleie 
- Fikse utebod hvor taket er ødelagt 
- Se på mulighet for å få tak i en gressklipper 

 
 
Stor takk til Lise som tar jobben med å passet på huset, vedlikehold og tar hånd 
om utleie. 


