
DUGNAD NUTEVASSHYTTA   

2 – 5 JUNI 2016 

Værrapport for 
dugnadshelga: Sol og 
makstemperatur på rundt 25 
grader – hver dag. 

 

 

En smilende og arbeidsglad dugnadsgjeng på tur, Inger-Johanne og Kåre starter 
fra Kvipt torsdag 2.juni. De rekker skrape og grunne vinduer på hovedhytte og 
nutevassdassen, samt grunne vannbord på hovedhytta i løpet av fredag. De siste 
ni kommer inn, etter en fantastisk kveldstur, rett før kl 23.00 fredagskvelden.  

 

Lørdag våknet vi til en ny fantastisk dag – frokosten går unna – og gjengen er klar til arbeid kl 08.30, en halv time før 
planen. 

Einar sendes i utlendighet med merking og rydding av sti. To stykker rykker ut rundt kl 15.30 
på let, når han ikke dukker opp. De finner han  «varm og forkommen» ved elva i skaret.  
Han har da rukket å merke og rydde stien fra Nutevasshytta til litt nord for Skarketjønnane. 

 

Resten av gjengen går i gang med tildelte oppgaver på anneks, 
hovedhytte og nutevassdassen. 

Anneks: Bryan maler nord-vestveggen og Kristian maler vannbordet på 
sammen side. Bryan og Kristian hiver seg deretter i skraping og maling av 

nordvegg på hovedhytte. Bryan avslutter ikke før han sammen med Solvor har skrapt og malt 
veggen bak hytta. 

Nutevassdassen:  Dør og vindusbord blir malt av Levi, han går deretter i gang med å  skrape 
male «østveggen» på hovedhytta. 

 Audun hjelper med graving av grop til avfall 
fra utedoen. Deretter blir han satt på taket 
til maling av vannbord.  Vidar maler de syv 
vinduene som er skrapet og grunnet på 
hovedhytta.  Solvor og Inger-Johanne gir 
seg i kast med «sørveggen».  



 

Maria og Sandra startet dagen med å vaske veggene i stua på hovedhytta.  Etterhvert 
fikk de selskap av Kristian som malte pipa. Sandra gjorde 

en flott innsats med å skrape den samme pipa. 

 

 

Og en stor takk til Kåre som stilte opp som frivillig til tømming av utedoen. Det var 
mange års siden den var tømt – og det blir noen år før den har behov for en ny 
tømming. 

 

Da hovedhytta stor ferdig malt og alle var 
permittert fant Sandra ut at taket ved inngangspartiet ikke sto i stil med 
resten av den nymalte hytta. Hun og Kåre satte i gang med skraping. Inger-
Johanne tok første malingsøkt, deretter tok Sandra en del, før Levi og Vidar 
tok siste økt.   

Etter arbeid kastet ti stykker seg til bading i Nutevann., temperatur - 14/15 
grader. Inger-Johanne meldte seg frivillig, som lisensiert livredder, til å stå på 
land  

 

 

 

 

Lørdagskveld stelte Sandra istand et 
fantastisk  måltid med kjøttboller, 
spaghetti og tomatsaus. Kjøttbollene 
smakte himmelsk, hun hadde laget de 
ferdig. Dessert fant vi på proviantlageret 
og besto av alle varianter av hermetisk 
frukt.  

 

 

 

 

 

Søndag: Etter en laaang frokost startet vi turen ned. Det ble en varm tur, etter at 2/3 av turen var unnagjort ble det 
en lang pause ved et lite vann. Her kastet Maria, Levi, Solvor og Sandra seg i vannet til en ny bade økt.  

Vi var ned ved bilene ca. kl. 1500. 



 

 

 

 

 

 

HJERTELIG TUSEN TAKK,  

EN MER FANTASTISK DUGNADSGJENG  

SKAL EN LETE LENGE ETTER !! 

 

 

 

 

 

 

Referent: Inger-Johanne 

 

      
     Kåre Gundersen, Maria Schenk, Audun Finstad, Kristian Aas, 

Bryan Hayes, Vidar Haugenes, Levi S. Sheik, Solvor Ek Hayes, 
Inger-Johanne Mækelæ-Johansen, Einar Skarpeid, Sandra Lyding 


