
Sak 1/ 9 Renovering av Solum. 
 
Vi har vært heldig å overta Solum som treningsområde fra Talf. De hadde en kontrakt på område 
frem til 2020. 
Det viser seg at brakken trenger å skiftes ut, da de er helse farlige. Videre trengs det en oppgradering 
av treningsplassen., samt fjerning av den eldste av konteinerne, da denne er ødelagt. 
 
Ulike mulige løsninger ble drøftet i styret. Det ble satt ned en gruppe utenfor styre til innhente 
anbud. Styreleder er med som sekretær i denne gruppen og bindeleddet inn til styret. 
Jobben ble lagt ut på anbud.no Der var det to som viste interesse men som ikke fulgte opp da de ble 
kontaktet. Det ble så tatt kontakt med Tom Børre Stensland som gjorde en besiktelse sammen med 
gruppen. Vi mottok et anbud som kunne stå frem til januar. Vi kan påvente noen justering i 
kostnadene da vedtaket om å gjøre oppgraderingene skal stemmes over på årsmøte da dette er 
mange penger. 
   
Anbud: 
Prisoverslag på div arbeid etter befaring. 
 
- Rigg med flytting av maskiner og utstyr.                                                            :  2000,- 
 
- Fjerne container med kranbil å levere til godkjent mottak, 3000,- for kranbil 
  og 3000,- i avgift på levering.                                                                               :  6000,- 
 
- Brakkerigg på ca 75 kvm rives å sorteres i containere.                                    : 25000,- 
   NB: Containere med innhold av rivningsvirke, leie av containere og  
           transport er IKKE med i pris pga. det er helt umulig å vite hva dette 
           veier da dette går på vekt. Men antar etter å sjekket litt att det vil  
           komme på 15-20 000,- 
 
- Pukke/gruse/rette av plassen når de gamle brakkene er borte for  
   de nye brakkene ca 75 kvm.                                                                              : 10000,- 
   NB: Må man masse utskifte pga. dårlige masser for de nye brakkene 
          så må vi se på det sammen. 
 
- Kvm pris på jord eller grusmasser inkl. masser, transport, legge fiberduk  
   og planere ut med graver.                                                                                 :180,- pr kvm  
   NB: raking, såing/gjødsling av plen er ikke inkl. i den kvm prisen. 
 
Det har vært tatt kontakt med 4 entreprenører som har brakker. 
Det beste tilbudet er en like stor brakkerigg som vi har, transportert opp til oss og satt sammen på 
stedet. De bygger endeveggene ferdig, setter inn en dør i endeveggen og legger på takstoler og 
platetak.            100.000. 
 
Det nest laveste anbudet var på 400 000,- for brukte brakker, transport måtte ordnes utenom og vi 
måtte sette de sammen selv. 
 
Vi undersøkte muligheten for å legge inn strøm, han skulle gjøre jobben for halv pris i vinter dvs 200  
kroner pr meter og med 350 meter grøft kommer dette på minimum 70 000,- pluss kabel. 
 
Vi har i dette forslag lagt inn noe dugnad for medlemmene 
 
 



Dette blir et økonomisk løft for klubben. Det er søkt om midler hos ulike instanser. I skrivende stund 
har ikke fristene gått ut enda og vedtakene gjort. 
 
Man skal her stemme for eller i mot dette anbudet skal gjennomføres. 
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