ÅRSMELDING FRA KYSTLEDHYTTA PÅ JOMFRULAND

SESONGEN 2011.
Komiteen består av: Line Kristensen, Pål Ove Kristensen, Bjørn Egil Olsen, Tom
Bjørn Nilsen og Solveig M. Sundbø.
Det har vært en vellykket sesong på kystledhytta på Jomfruland og det er mange
som har leid hytta i 2011. Hele sommersesongen ble raskt fullbooket. og de fleste
helgene gjennom hele året har vært leid ut.
Det er populært å leie hytta i vintermånedene også. Både i romjula og nyttårshelga
og på det kaldeste i vinter har hytta vært i utleid.
Nettbookinga for sommersesongen 2011 bød på en del problemer. Det ble fort fullt,
men det viste seg at det hadde oppstått både dobbeltbooking og trippelbooking da
vi skulle gå gjennom listene underveis.
Det var et strev og mye arbeid å rydde opp i dette i etterkant, men det gikk.
Vi har valgt å finne en annen løsning for at folk skal få bestilt hytta i sommersesongen 2012.
Ellers gikk det greit i sommer. Leietakerne var fornøyde og det var også hyttenaboene, det fungerte greit med hyttevaktene. Det var noe problem med nøkkelutlevering
på kafeen, men i sommersesongen 2012 har kystkultursenteret sagt seg villige til å

ha nøkkelutlevering.
Vi har hatt to dugnader på høsten og to på våren. Vi har ryddet skog og kratt rundt
hytta. Det har også blitt hugget en del for å få mer ettermiddagssol. I etterkant har vi
hatt vedsjau. Det er nok ved for flere sesonger framover. Ellers er det blitt malt på
kjøkkenet og i gangen, i soverommene er det gjort storreint og både dyner og puter
er vasket m.m.
Brønnen er renset slik at vi har fått vann i kranene på hytta. Både varmt og kaldt
vann. Dette er svært populært for leietakerne. Drikkevann må vi fortsatt hente i den
kommunale brønnen. Takket være Viggo og Kari på Hasselgården har leietakerne
fått hente drikkevann hos dem i vinter.
Det foreligger planer for å ta i bruk decca verkstedet til utleie/ videre bruk. Vi er blitt
lovet midler fra kultur kontoret (kystledmidler fra departementet) Tom Bjørn og Pål
Ove har vært i kontakt med ulike innstanser i kommunen og vi regner snart med å
sette i gang det praktiske arbeidet.
Vi ser fram til en ny sesong på Jomfruland!
For hyttekomiteen
Solveig M. Sundbø

