Fredrikstad Geologiforeningharkjopt seg eget hus!
(NAG's-nytts utsendte medarbeider i Fredrikstad) Etter vedvarende rykterfra Fredrikstad Gelogiforening om huskjep, tok vi turen til Fredrikstad for a ta Fredrikstad
Geologiforenings nyervervede hus i ruermere eyensyn, med osshadde viformannen i
foreningen, Anne Thorvaldsen. Foreningens nyinnkjepte hilsliggerpa innfansveien til
Fredrikstadnarman kommerfraMoss, og vibaAnnefortelleosshistorien bak kiepet.

- vi leier i dag lokaler av Fredrikstad Mek.
Verksted; dette er et tidligere skolelokale
ved verkstedet som ligger pa Glombo. Men
her har vi leiekontrakt med bare en maneds
oppsigelsestid, sa da vi fikk vite at huset
skulle rives f0r eller senere var det bare en
ting a gjere - se seg om etter nytt. Vi har
derfor vert pa aktiv jakt etter nye lokaler
siden i vares. Vi rykket inn annonser i lokalavisene og fi kk ogsa noen svar, men ingentingav dette passet for oss. Sa da vi fikk vite
at det gamle skytterhuset i Onsey, var til
salgs dro styret avsted for a se pa del. Vifant
fort ut at dette var noe for oss, et hus pa 150
m2 med et mal leietomt. Et raskt innkalt
arsm0tc fattet et enstemig vedtak. og turen
gikk til banken. Her var det bare velvilje og
lanet pa 135.000 ble raskt brakt i havn. Dercttcr bar det avsted til eiendomsmegleren.
Hvordan ser huset ut?
- det er en stor sal i ferste etage med en
scene i den ene cnden. I mottsatt ende.
ligger det kjekken, et mindre romsom vii bli
brukt til slipeverksted, samt gang med trapp
til 2. etage. I 2. etage er det et stort

rom, samt et mindre rom og galleri med
utsikt over salen og scenen. Huset er fra
arhundreskiftet, men i forbleffende god
stand.
Hvordan har dere tenkt a klare dette ekonomisk?
- ved hjelp av medlemskontigenter, loddsalg, utstillinger, loppemarkeder ogall annet
vi kan finne pa, vi har heldigvis mange innsatsvillige medlemmer.
Men, sa vidt jeg kan se trenger huset en
skikkelig oppussing hvordan vii dere ordne
dette, lumdverkere er jo ikke billige?
- vi har allerede hatt var ferste dugnad pa
huset og med et fremmete pa over 50% av
medlernrnene. har vi tro pa at dette vii ga
bra. Foreningen har heldigvis noen handverkere som medlemmer, samt mange nevenyttige «arnaterhandverkere»,sa dette kommer
til a ga bra sier en optimistisk formann.
Vi pa var side takker for titten, og begir oss
pa vei hjem igjen.
Til slutt: Gratulere med huskjep F.G., vi
haper ogtror det vii svare til forventningene
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