
Brønnøysund Turlag Arbeidsplan 2018 

Sikringsbua 
                      Oppstart februar og fullføring juni 2018 
                      Oppdeling av rommene og innsetting av dører. 
                      Utedoen ordnes med egen kasse 
                       Panel skrues på plass 
                       Vedovn og montering av stålpipe i mai  
                       Maling / beising av utevegger – her kan flere delta 
                       Terassegulv og trapp ordnes tilslutt. 
 
Noen møbler /skap /vedkasse m m  fra selve Holandsbua plasseres  
Og Koieseng kanskje sponsing / budsjettert 2017 
 
Tanken er å felle flere trær på eiendommen til Jan Kolsvik – gjerne ekstra dugnadsfolk? 
Kan dette merkes nå ved første besøk, kanskje noen melder seg til å bidra/ budsjettert i plan for 2017 
Kan være en fordel det er ordnet før helikoptertransporten og før sevja stiger!  
 

Ranahytta – Pro Rana 2 og selve Holandsbua! 
Vi starter så snart telen forsvinner,  Haraldsvik skal få på plass pilarer ved hjelp av 
Magne Holand og flere dugnadsdeltakere som må bære stein og bidra Haraldsvik. 
Sømna Kommune bidrar med plassering og oppmåling om nødvendig, må inn på  
kartskisse og sendes Ranahytta,   
 
Planen /målet er levering av ny-hytta i mai, men aug. kan også være realistisk/ nødvendig 
Ranahytta setter opp bygge-settet med egne snekkere, vi må tilrettelegge for lagringsplass. 
 
BRT overtar ansvaret, fremdriftsplan-/prosjektplan er utarbeidet v/ Arild og Geir  
Oppstart med dugnader avhenger av leveringen og pilarene! Vi forholder oss til planen, 
Nettsider som må være oppdaterte og gjerne FB sidene til BRT og Holandsbua. 
Fremdriftsplan-/ prosjektplan legges ut! 
 

Turløypene ferdigstilles, varding og merking 
Parkeringsplassen - Fristadskardet - Lysingen – Lysinghesten – Holandsbua - er på plass 
Frilstadskardet – Brekkfjellet - Holandsvatnet gjenstår, myrterreng bør ordnes /Jan Kolsvik?  
 

Skilt ved parkeringsplassen Holandsvatnet 

 

Turprogram 2018 
for BRT, Barnas turlag Sømna, Vega og Brønnøysund legges på nettsidene. 
Sømna Kommune; Sommardagane 2018 og fellestur? 
 

Kjørebok; minner om vedtaket fra årsmøtet  mars 2017. 
 

Styremøter, samarbeidstid, dugnader m m er frivillige aktiviteter uten  
godtgjørelse. 
 


