
Årsmelding for Haugens venner 2020 

 

2020 har vært et annerledes og spesielt år. På grunn av Covid-19 har vi ikke hatt fokus på mye 

utleie, men har fokusert på nytt tak på hovedhuset og opparbeiding av Aktivitetsparken 

sammen med Flesberg bygdelag. 

Utleie. Vi har hatt begrenset utleie i år, med en ukes leie i sommer og campingutleie under 

Blefjells beste i juli. Det har også vært noe utleie i forbindelse med personalfest, 

skoleavslutning, bursdager og gjeddefestival. 

 

Takdugnad. 

Våren 2020 ble det lagt ned et betydelig antall dugnadstimer på legging av nytt bordtak på 

hovedhuset. All ære til Lars Ingebrigtsen som sto for mesteparten av jobben. Dette resultatet 

er blitt veldig bra og styret har bestemt å gjøre det samme med takene på servicehuset, 

gjestehus, vedskjul og lite stabbur. Lite stabbur ble påbegynt i høst og ferdigstilles i 2021. 

 

Bobilcamp. Det har vært litt mindre trøkk av bobiler på Haugen i år, trolig grunnet stengte 

landegrenser. De har holdt orden på området, kastet søppel og holdt toalett ren. Vi har hengt 

opp plakat om valgfri betaling for bobilcamp, og mange har faktisk vipset penger til dette. 

Renhold av toalett har blitt gjort sporadisk i 2020, og det har vært tilgjengelig Antibac på 

toalett. Neste år må vi ha på plass en bedre rutine rundt renhold av toalettet.                       

Noen har etterlyst mulighet for strøm, og å bruke servicehuset, kan dette løses mot betaling? 

 

Sitteklipper. Styret gikk i 2020 til innkjøp av sitteklipper fra Brødrene Vatnebryn. 

Kostnadene på denne ble dekket av tilbakeført momskompensasjon. Her er det ønskelig å få 

til en sommerjobb for bygdas ungdom, og dette er spilt inn som forslag til kommunen via 

Flesberg bygdelags partnerskapsavtale for Flesberg tettsted. 

Egne arrangementer. Av arrangementer har vi kun hatt St.hansaften som tidligere år. Dette 

ble gjennomført i samarbeid med Flesberg bygdelag og ble vellykket tiltross for regn, med 

over 100 besøkende. Jumpxfun strikkhopping var svært populært blant barna. Underholdning 

av Juvenes landsgymnas. Matsalget i år sto polenkomiteen for. Dette arrangementet gikk 

økonomisk sett i balanse. Vi har også avholdt møte rundt evt. kulturscene/torg på Haugen, 

mange var positive men få har gitt utrykk for å kunne bidra til gjennomføring. 

 

Dugnad. Foruten om takdugnad har vært et par dugnader på Haugen i år med godt oppmøte. 

Dugnadene har blitt gjort samtidig med opparbeiding av Aktivitetsparken på Haugen. 

Plenklipping er utfordrende da det blir større planområdet og krever mer tid. 

Medlemskap. Haugens venner har i 2020 hatt 52 betalende medlemmer fordelt på enkelt og 

hustandmedlemskap.  

Tilskudd/gave  

Tildelt 15 000 kr i Kulturmidler prosjekt fra Flesberg kommune. 

Tildelt 33 530 kr i momskompensasjon. 

Ellers har det vært en kraftig økning i bruk av området både av turister, hyttefolk, bygdefolk, 

bursdager o.l. Mye positive tilbakemelding over utviklingen på Haugen. 

- Styret - 



 

 

 

 


