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förd över ideellt arbete av Karviksstugans takrenovering 2013.                                     

av Thure Herbertsson. 

Hösten 2012:  

Vasstaket läcker och missfärgar innerpanelen. Under hösten täcks taket med presenning av: 

Sture, Thure, Jonas och Björn. (Efternamn se nedan)                   

På bystämman den 20 april i Karvikstugan togs beslut på: att vassen skall ersättas med 

underhållsfri takpapp och att arbetet utförs ideellt, samt att de tio i byalaget lägger 500 kronor 

var, förutom den kassabehållning på 2 224 kronor, för inköp av erforderligt material. 

Byggmästare Sture Götesson erbjöd sig att stå som ansvarig för renoveringen. 

Slutet av juni 2013: Den gamla vassen tas bort och taket görs rent från skräp.  Utförs av: 

Lena, Bengt och Thure.                                                                                                                                      

Efter nästan slutförd upprensning ramlar Bengt från taket och skadar vänster axel.                                                                                                                 

Under juli månad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Hämtning av råspont och papp från Lindris brädgård, Häverö: Sture och Thure. Inpassning av 

åtta spikreglar: Sture, Thure, Berra och Hans-Åke. Förstärkning av takstolarna: Sture och 

Thure. Spika råspont på höger sida: Sture, Thure, Fredde och Berra. Spika råspont på vänster 

sida: Sture, Thure, Peter och Bertil. 

Läggning av underlagspapp och takfotplåt: Sture och Thure. Läggning av underhållsfri 

takpapp: Sture, Thure, Lena o Bengt. 

 Efter ca tre veckors vila återkom Bengt o Lena till ”bygget”. 

Uppsättning av vindskivor med dito list samt målning: Sture, Thure, Lena o Bengt. 

Början av augusti:                                                                                                                        

Återställning och städning: Lena, Bengt och Thure. 

Ideellt arbete i antal timmar:             Virke och maskiner tillhanda: 

Byggmästare, Sture Götesson    53     Ett antal delägare tillförde reglar o bräder.                                                                                     

Thure Herbertsson                      64      Bengt -  lastmaskin med snöskopa.                                                                                  

Lena o Bengt Lundin 19+19      38      Fredde -  bensindrivet el-aggregat.                                                                                                      

Bertil ”Berra” Malmfält             12      Thure -  el-kapsåg på stativ.                                                                                       

Peter o Bertil Hagqvist  5+5      10      Dan J. o Björn - traktorkärror för byggställning  

Fredrik ”Fredde” Asklöf              5                                                                                                                                                                                                        

Hans-Åke Sperne                         3                         Materialkostnad: 10 162 kronor.                                                                           

Jonas och Björn Asklöf 2+2        4 = 189 tim.        

 

 

 



 

 

 

               

Thure, Sture, Peter och Bertil i arbete                                                                                                                                                                                                


