
Årsberetning 2008 for  

BLAKER SAMFUNNSHUS BA 
 

 
Administrasjon: 
 
Styret har i 2008 bestått av: 
 
        Elisabeth Bråten Engen, leder 
        Olaf Grimstad, nestleder 
        Jan Petter Egeberg, kasserer 
        Hege Udnæs Hoel, sekretær 
        Jan Terje Stenby, styremedlem 
        Gunnar Thoreid, styremedlem 
        Lars Ingjer, styremedlem 
        Reidun Skomdal, styremedlem 1. vara 
        Thorleif Finstad, 2. vara 
 
Siden forrige generalforsamling 29.03.07, er det avholdt 7 styremøter, der det er behandlet 35 
saksnummer. 
 
Arbeids- og ansvarsfordeling: 
Kontaktperson for energi/teknisk installasjoner: Lars Ingjer 
Kontaktperson for innvendig vedlikehold/ oppfølging av forbruksmateriell: Gunnar Thoreid 
Kontaktperson for el. anlegg /sceneteknisk utstyr: Olaf Grimstad og Thorleif Finstad 
Kontakter for dugnadsprosjekter/ Motangen: Jan Terje Stenby og Jan Petter Egeberg 
Representant for Motangen: Lars Ingjer 
Kontaktperson for utleie, renhold og lignende: Reidun Skomdal 

 
Drift: 
Fremdeles er vi opptatt av å ruste opp lokalene våre mest mulig innenfor vår økonomiske ramme. 
Peisestua har fått nye skinnsofaer og stoler. Vi har satt inn ny peisinnsats og vi har lagt nytt gulv. 
Til storsalen er det kjøpt inn nye lampetter til veggene som skal monteres lengre ned  for å gi et mer 
behagelig lys. 
Til våren skal vi pusse opp inngangspartiet nede med maling og beising/lakkering  av inngangsdør. 
Det er også planer om å gjøre om inngangspartiet ved hovedinngangen oppe. Det er et større 
prosjekt som vi må ha et anbud på pris og også søke om midler fra kommunen, bl.a. 
Det skal finnes en gammel avtale mellom Bruvollen og kommunen for å få midler til utgifter til 
byggevarer avhengig av at det settes opp på dugnad. 
I mai hadde vi en større oppryddingsdugnad på hele huset hvor vi kalte inn representanter fra alle 
lagene og fordelte oppgaver etter antall folk. Vi fikk gjort mye, kastet masse som har hopet seg opp 
gjennom årenes løp, vasket og ryddet. Vi har nå mye god lagerplass og bedre oversikt. 
Blaker Samfunnshus har fått veinummer,  Blakervegen 760. Skilt er satt opp. Garderobebygget som 
Idrettslaget disponerer har 758. 
 
Vi har fått til et godt samarbeid med Blaker pensjonistforening og jobbet fram en instruks. 
En fast gjeng av ivrige menn er her på onsdager og ser over bygget, skifter lyspærer, sjekker dører 



og vinduer og lignende Til større prosjekter avtaler vi oppdraget og betaler timepris. 
Pensjonistene har bla. reparert det som lar seg gjøre på de store langbordene, flislagt og malt på 
toalettene nede. De skal også ruste opp inngangspartiet nede og gelender. 
En stor sak som har opptatt oss var at Tone Gunn og Arben Kllogjeri ville selge restaurantdriften. Vi 
beklaget dette, men de ønsket å være behjelpelig under prosessen og holde oss orientert.  
28.01.09 overtok Michael All. Han er svensk og bor i Rakkestad og har erfaring som kokk med 
gourmetmat og catering. Han vil lage norsk og filippinsk mat. Foretaket  heter nå: Blaker 
Restaurant & Pub. Han vil drive på samme måte som tidligere eiere, muligens lengre åpningstid, 
spesielt på sommeren. Michael vil bli satt inn i rutiner og instrukser og får tilnærmet lik leieavtale. 
Vi har måttet kjøpe ny oppvaskmaskin til kjøkkenet, da den gamle ikke kunne skaffes deler til. 
Koordinator for utleie, Reidun Skomdal har jevn pågang med forespørsel om leie av lokaler. 
Blaker Ungdomslags teatergruppe har leiet storsalen og er i gang med ny forestilling og premiere 
21.03.09. Barneteatergruppa Tut & Kjør leier også til øvingslokale. 

Gaver og tilskudd: 
Ved ordinær gaveutdeling i februar ga Blaker Sparebank kr.10.000.- 
Vi har fått støtte på kr.25.000.-  fra Sørum kommune. 

 
Andelsfester og /eller andre inntektsbringende tiltak: 
Det har ikke vært arrangert noen andelsfester dette året. Ungdomskafeen, restauranten, teatergruppa 
og utleie av leiligheten har gitt oss jevnlige inntekter i store deler av året. Likeledes de lagene som 
holder sine faste møter i underetasjen. 

 
Driftsplaner 2009: 
Vi håper på å kunne sette i gang med renovering og ombygging av inngangspartiet oppe foran 
huset. 
Videre håper vi på at pensjonistene kan fortsette med sine jobber til vedlikehold. 
Målet er fremdeles at flest mulig skal ønske å bruke huset til ulike formål. Dette krever jo at bygdas 
befolkning bruker stedet og bidrar til å markedsføre det. 

 
 
Blaker, 15.03.2009 
 
Styret i Blaker Samfunnshus BA  


