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2015 har vært et godt driftsår for Skogsfjordvatn grendelag. Vi har hatt ei viss økning på
Lørdagskafeen og vil tilskrive dette investeringen i vår nye kafe-veranda. Denne har gjort
det mulig med uteservering på veldig mange lørdager.
Gledelig på vårparten å få storfint besøk fra brukerne ved Karlsøy sykehjem med eget TVteam fra NRK-Troms. Vår lørdagskafe var arena for et fint innslag på Nordnytt med god
reklame for bygda vår.
Utleie har vært stabilt. Innføringen av egen nøkkelsafe har gjort det mye lettere å serve
ved inn og utsjekk. Et eksempel kan være hvor leder i Grunneierlaget her scannet&sendte
på mail kart&jaktkortene til jegrene med koden til nøkkelsafen og de ankom Grendehuset
og innlosjerte seg uten at noen trengte å møte dem. Veldig godt samarbeide med
Grunneierlaget vedr. salg av jaktpakker !
På bakgrunn av ønsker om enerom valgte styret å øke romprisen – dette vil tre i kraft ved
fremtidig utleie.
Flere jaktprøver er avviklet i terrenget rundt Skogsfjordvatnet og samarbeidet har ikke
fungert tilfredsstillende – styret valgte eget reglement med å tillate hund i bur i 1. etasje
mot en ekstra avgift.
Universitet ved Norges Fiskerihøgskole har også brukt anlegget her ved deres arbeide med
kultivering av Skogsfjordvassdraget.
Grendehuset blir brukt til ulike arrangementer både i privat og offentlig regi. Må vel si at
huset etter hvert har funnet sin plass som et positivt samlingspunkt i bygda.
Huset fremstår nå i et helt nytt og tidsriktig utseende og med et vakkert nytt uterom, med
2 store vinduer og dør i bakvegg, takbelysning og den nevnte store kafeverandaen. I tillegg
er vi blitt forfremmet med eget opplysningsskilt ved fylkesveien «Skogsfjordvatn
Grendehus». Meget positive tilbakemeldinger!
I tillegg må nevnes den store dugnadsjobben; spesielt i form av rengjøring som blir utført
av våre medlemmer – nytt av året er en forsiktig avlønning med egen budsjettpost vedtatt
på årsmøtet 2015. Budsjett for 2016 legger opp til en videreføring av ordningen.
Nytt trådløst brannvarslingsanlegg er montert i utleiedelen. Alle brannslokningsapparater
er overhalte og i godkjent stand.
Troms Kraft kom våren 2014 på rutinemessig kontroll av det elektriske anlegget. Det ble
avdekket mangler og spesielt jordingsfeil i kafebygningen. Manglene er utbedret. Anlegget
er kontrollert og godkjent v/årsskiftet 2014/2015 av Richardsen Elektriske, Hansnes

Grendehuset har i meldingsåret også vært benyttet til bursdagsfeiringer, slektstreff,
konfirmasjon, gravferd og øvrige møter. Karlsøy kommune har også benyttet huset til
møtevirksomhet.
Stor takk til superkokk Said Nordin for et prima kulinarisk måltid til ære for våre trofaste
kafeverter gjennom mere enn 10 år ! Hipp Hipp Hurra !!
Aktivitetene vedr. kafedriften er også viktig – likeså verdien av å føre en del faste
tradisjoner videre med møljekalas, utvidede åpningstider i påsken, isfiskekonkurranse,
17. mai, st. hans, dyrenes dag, julemesse, elgfest, åpen Sollia gård og smak av nissegrøt
siste lørdag før jul….
Kafe-lotteriet er viktig inntektskilde og stor takk til alle medlemmer/sympatisører som
velvillig bistår lotteriet med premier.
Artig at vi på tampen av 2012 ble registret i frivilligregisteret og ble berettiget
Grasrotmidler fra Norsk Tipping og for driftsåret 2014, (14 registrerte), fikk grendelaget
overført godt og vel kr. 7000,- fra Norsk Tipping ! Ved årskiftet 2015/2016 er vi 21 spillere
registrert i grasrotandelen til Norsk Tipping og vi fikk overført til vår konto nesten kr.
10000,Vær så snill og registrer deg ved å oppgi navn på Skogsfjordvatn Grendelag eller vårt
organisasjonsnummer, 886 275 862, neste gang du leverer lotto-kupongen !!
Tilskudd kr. 4000,- fra Noregs Ungdomslag har vi også fått for arrangementet «Dyrenes
Dag» og «Åpen Sollia Gård» - tiltak spesielt rettet mot barn- og unge. 1. lørdag i advent
åpner Sollia Samdrift fjøset sitt og tar imot besøk. De ønsker dette som en fast tradisjon !
Samme dag er det nissebesøk og bespisning av grøt på Lørdagskafeen.
Også i 2015 ble laget her tilgodesett med momskompensasjon etter søknad til Noregs
Ungdomslag, kr. 22693,- Denne ordningen vil vi benytte inneværende år også.
Medlemstallet er stabilt med 50 betalende medlemmer.
Økonomien må sies å være sunn. Ingen gjeld og styret ser for seg en videre renovering i
året som kommer.
Styret har i meldingsåret avholdt 5 møter og behandlet et 40-talls saker.
Styret dekker kjøreutgifter for leder Roar R.; dekkes i form av km. godtgjørelse.
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