
 

 

Sak 8 a 

 

Hei! Dette er en e post rettet til styret i Sørfugløy Velforening. Jeg foreslår at foreningen går 

til innkjøp av et flyttbart stillas(helst i aluminium). Jeg skal ikke underslå at jeg selv har bruk 

for et slikt til sommeren, men det kan det kanskje bli flere som få. Vær så snill at du legger 

dette fram for styret, kanskje finnes det et brukt å få kjøpt. 

  

med hilsen 

Olav Kolberg 

 
 
Styret mottok denne henvendelsen den 2. mars, og behandlet henvendelsen i styremøte 18. 
mars. 
Da dette er en bevilgningssak velger styret å oversende saken til årsmøte for behandling. 
 
Forslag til vedtak; 
Velforeningen finner det ikke riktig å støtte forslaget. 

 
 
Sak 8 b 
 
Jeg har en gang på et årsmøte kommet med forslag om at velforeningen går til innkjøp av 

slike “vifter med skaft” – jeg vet ikke hva de direkte kalles, men brukes av brannvesenet til å 

slokke gressbrann.   Jeg har forsøkt å lete på nettet, men har ikke funnet noen direkte 

benevnelse.  Jeg vil anta at det beste er å henvende seg til Salten Brann så vet de helt sikkert 

hvor de er å få tak i. 

  

Jeg ser at det verserer debatt på Facebook om større ting, men jeg vil anta at gressbrann er 

det mest sannsynlige vi kan stå overfor, og kanskje det vi har mest sjangs på å håndtere, og 

da vil disse greiene være god å ha.  Jeg kunne tenke meg at man kjøpte inn et antall 

(eventuelt hører med Salten Brann om de har noen som skal skiftes ut e.l.)  De burde jo 

plasseres et sted så de er enkle å få tak i. 

 Ellers har det nå heldigvis begynt å regne så da minsker brannfaren og vannkummen fylles!  

Kan det bli bedre. 

  

 Vennlig hilsen 

Anne Lise 

 

 

Styret mottok denne henvendelsen den 4. februar, og behandlet henvendelsen i styremøte 18. 
mars. 
Styret ønsker å informere medlemmene på årsmøte om henvendelsen. 
 
Forslag til vedtak; 
Velforeningen støtter forslaget, og vil gå til innkjøp av et slikt redskap.  

 



 

  

 


