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Styrets beretning 2015
Styret har bestått av Thomas Røe, Sigmund Troøyen, Cathrine Å. Arntsen, Sigrid Pedersen og
Trond Marius Slungård. Det er i løpet av 2015 avholdt fire styremøter.
I 2015 har det meste av 1.etasje blitt ferdig pusset opp. Dugnadsgjengen har begynt oppussing
av loftsgangen, mens Kunstforeningen er godt i gang med renovering av to soverom i 2.etasje.
Dugnadsgjengen har stort sett holdt det gående hver tirsdag og torsdag.
I løpet av året har vi også hatt en egen gruppering som har utrustet og klargjort kjøkkenet, og
en annen gruppe til å være ansvarlige for anskaffelse av møbler, inventar og møblering.
Som leietakere har vi nå Husflidslaget og Kunstforeningen som har tilhold i 2. etasje.
Pensjonistlaget har varslet at de ønsker å leie det siste ledige rommet.
Styret har prøvd å få satt ned en egen driftsgruppe. Mange er spurt, og forhåpentligvis er
denne gruppa snart på plass. Styret anser det som meget nødvendig med en egen driftsgruppe,
for det er mye som skal følges opp, ikke minst i forhold til utleie, klargjøring, renhold og
ettersyn.
Siste halvår var det flere aktiviteter på stasjonen. Den ble leid av både skolekorpset,
Utdanningsforbundet, presten og andre for lukkede arrangement og samlinger. Ellers har
ivrige personer hatt lotteri, kakebasarer, åpne lørdager med kaffesalg og juleverksted som har
bidratt med gode inntekter.
Søndag 27. september hadde vi offisiell åpning. Dagen ble en stor suksess med anslagsvis over
300 besøkende. Godt salg av kaffe og kaker. Vi fikk vervet 63 nye medlemmer, og ordføreren
var til stede og overrakte en sjekk på kr 10.000,- på vegne av kommunen.
Rom Eiendom v/ Toril Hjelseth var på befaring. De var særdeles overrasket og godt fornøyd
med det de så av alt arbeid som er lagt ned, og på den gode kvaliteten på håndverket som er
gjort. Dette utløste kr 20.000,- i ekstra penger fra Rom Eiendom i forbindelse med
totalrenoveringen av inngang vest.
Rom Eiendom bekreftet også at de for budsjettåret 2016 skal legge inn midler til nytt tak
utvendig både på stasjonsbygningen og pakkhuset. De noterte seg også behovet for utskifting
av utvendig kledning etter hvert.
Vi har via historielaget rettet en forespørsel til Rom Eiendom om også å få innlemmet
pakkhuset og tollbua i gjeldende leieavtale.
Styret vil rette en stor takk til historielaget som gjennom året har bidratt med kr 33.344.- både
til dekning av varekjøp og til investeringer av utstyr og møbler.
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