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Vi har i løpet av 2. halvår 2014 gjort 2 vesentlige oppgraderinger på klubbhuset Eikvang; kjøkken og 

tak 

 

Kjøkken. 

Det gamle kjøkkenet har blitt revet ut i sin helhet. Gulv er foret opp og rettet. Overflater malt. 

Deretter er det montert nytt kjøkken fra Sigdal Kjøkken (Studio Sigdal Kongsberg). Det nye kjøkkenet 

har 2 kjølehjørner, 2 koketopper og 2 komfyrer og ett mindre fryseskap. Vi har lagt opp til lyse farger 

og overflater som er robuste og slitesterke samt enkle å rengjøre. I tillegg er det byttet 3 vinduer som 

er levert av Fjerdingstad Trevare samt byttet ytterdør. Byggevarer er kjøpt på Montèr Åmot. 

Oppvarmingen er supplert med ny varmepumpe fra MidtKraft. Alt elektrisk er skiftet ut. Dette er 

utført av Elektrisk Produksjon, Sigdal. Sanitærarbeider er utført av J&A Rosenlund. 

Det aller meste av arbeidene med nytt kjøkken er utført på dugnad av klubbens medlemmer. En takk 

til de som har bidratt. 

 

 



 

 

Her har tre tilfeldige fra dugnadsgjengen matpause 

 



Tak Eikvang 

Fyringskostnadene på Eikvang har vært ganske store. Bygget er av eldre dato og isolasjon har stedvis 

vært dårlig. Et annet problem var at taket begynte å lekke. Et tredje problem var at takoverbygget 

ved inngangen var utsatt for snøskred. Vi valgte å se disse ting i sammenheng.  

Vi startet opp med byggesøknad og dugnad i august. Arbeidene vi gjorde på dugnad var graving, 

muring/støping av fundamenter. 

Simostranda sendte ut forespørsel om tilbud til 7-8 lokale entreprenører. Vi fikk inn tilbud fra 4 av 

disse og valgte å benytte et tilbud fra Peab Senter-Bygg. Arbeidene Peab Senter-Bygg har utført for 

oss fra medio oktober til medio november er rivning av eksisterende takplater, nytt undertak, nye 

takplater med 30 års garanti, nye gesimser, vindskier og takrenner. I tillegg er taket bygget ut over 

inngangspartiet og det skal i dette bli nytt WC tilpasset for bevegelseshemmede. Alt av tak over 

kjøkken og sal er også tilleggs-isolert.  

Det gjenstår innvendige arbeider i HC-WC, noe arbeid ved inngangsparti samt graving av 

spillvannsgrøft fordi søndre gavel på bygget og beising utvendig. Dette er planlagt utført som dugnad 

våren 2015. 

 

 


