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Driftsenheten Januar 2018.
Vår enhet drives av vår daglige leder Else Marie Sten-
haug og rundt seks aktive medlemmer. Enheten har di-
verse oppgaver å arbeide med. De faste daglige rutinene 
er vasking, støvsuging og rydding av de ulike rommene 
på huset. Ettersom at vi har vinteren her. så har vi også 
et ansvarsområde, å være uteansvarlig. Oppgavene 
består i å rydde snø, strø sand og salt på is. Det er også 
snekret hyller og innredet et verktøyrom som også skal 
fungere som en garderobe for enheten.

Vedlikehold av møbler som skruing og liming av stoler 
er utført med flott resultat. Stolene gikk opp i limingen 
og måtte repareres.

Et medlem er i gang med å sy en større duk til lang-
bordet vårt, duken er en videreføring av gardinsyingen 
før jul. Duken blir hvit med vår egen logo som tema. 
Stakkar den som søler kaffe på denne.

Enheten har planlagt og bestilt et prosjekt i løpet av 
måneden, vi skal kjøpe og sette opp et drivhus ute på 
sørveggen av fontenehuset. Prosjektet skaper engas-
jement og glede blant medlemmene på huset. Mange 
ser frem til å høste urter og grønnsaker som vi selv har 
sådd.

Kjøkkenspalten
Joda uken de går nu å vi kommet brått og godt i gang 
med det nye året. Kjøkkenet surra sin gang og levere 
solide lunsjer. Vi opplever godt oppmøte til lunsj og 
gode tilbakemeldinger. Vi har også gjennomført en 
søndags middag, noe de oppmøtte spisende medlemmer 
var fornøyd med. Suksessen er antatt å bli gjentatt den 
18.02.2018. Ellers skal vi forsøke oss fremover med 
noe tema uker innen mat, så får vi se om dette er noe 
som er av interesse blant medlemmene.



Januar er vanligvis en lang måned for mange, men 
her på huset virker det til at den bare fløy forbi :) Vi 
gleder oss til å ta fatt på det nye året, vi har mange 
ideer som skal settes i sving og har store planer for 
2018 :)

Avisen vår «Seilet» har i grunn vært klar til print 
helt siden desember, men grunnet problemer med 
kopimaskin og uenigheter om trykking ble den 
ikke satt i produksjon før forrige uke. Avisen ventes 
ferdig levert til oss denne uken og vi gleder oss 
stort til å få den. Vi vil utgi Seilet ca. hver fjerde 
måned fra nå av.

Kontor og service enheten har også søkt midler til 
Harstad Sparebankstiftelsen om midler til oppstart 
av vår egen YouTube-kanal! Vi håper det kan bidra 
til at fler ungdommer/unge voksne kan finne veien 
til huset :) Kanskje andre hus også har tenkt på 
dette? Kom hjerne med innspill! :)

Ellers på huset startet turgruppa opp med faste tur-
dager i januar. Gruppen er populær og har et godt 
oppmøte. Nå trener vi oss sakte, men sikkert opp til 
målet vårt i juni. Da skal vi bestige Himmeltinden i 
Lofoten :)

Huset har også fått studenten Ahmed fra helse og 
oppvekst Vg2 som skal være hos oss hver fredag 
frem til sommeren. Ja, også var vi på kino for å 
se «Den 12. mann». En fantastisk god film som vi 
anbefaler alle å se!

Mange hilsener fra Fontenehuset Harstad

Antall medlemmer: 29
Mulige medlemmer: 21


