Årsrapport fra Karibu komiteen 2015
Hytte komiteen har i 2015 hatt 1 dugnad på Karibu hvor det ble foretatt en ned vask av hytta
innvendig, samt full ned vask av alt kjøkken utstyr(Glenn & Elsi utførte dette)
Arne Henry var senere oppe på hytta senhøstes med en ny gassbeholder, samt gjorde hytta
vinter klar og satte opp musefeller.
Veden som var lagret ute under presenning fra siste hogst, er nå stablet inn i bua.
Det har i 2015 vært tilnærmet 20 overnattinger på hytta.
Muse invasjonen har vært ett tilbakevendende tema di siste årene å gitt noen og en hver i
hyttekomiteen bekymringer. Sist vinter var det igjen litt besøk av mus på det innerste
soverommet, nye sprekker ble tettet både i overgang vegg / tak samt overgang vegg / gulv.
Vedboden / utedoen trenger en omgang med vedlikehold, dette er også medelt styret
tidligere og det ble sist år avsatt en sum til dette formålet. Kledningen, takpapp, vann bord,
vindskie bord samt vinduet på utedoen bør absolutt skiftes. Dette vil medføre relativt
omfattende utbedring / kostnad, samt også en utfordring hva angår transport opp til hytta.
Undertegnede har vært i kontakt med Statskog vedrørende mulighet for tillatelse til snø
skuter transport opp til hytta, hvis føret tillater dette i løpet av vinteren. Dette er det i følge
Statskog en åpning for under klare begrensninger, da dette som kjent er ett natur reservat
med dertil klare begrensninger for motorisert ferdsel. Søknaden må derfor inneholde en klar
beskrivelse av hva som skal transporteres, hvor mange turer som planlegges samt hvilken
trase som er ønskelig og benytte.
Hytte komiteen ønsker denne utbedringen behandlet av styret / årsmøtet før videre
planlegging og igangsetting av arbeidet.

Hytte komiteen har i 2015 bestått av følgende personer:
Arne Henry Kristiansen, Glenn Madsen, Jon Kristen Bossvik, Arnfinn Rasmussen, Ånon Dalen,
Bjørn M. Rasmussen.

For komiteen,
Bjørn M. Rasmussen.

