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Prioriteres

Prioriteres

Etablere skjærgårdstoalett bak sjøbua (samarbeide med Kristiansand Kommune)

Prioriteres

Prioriteres

Prioriteres

Prioriteres

Prioriteres

Prioriteres

Prioriteres

Prioriteres Bygge platting på nordsiden slik at avstanden til rømningsvindu bli godkjent (maks 50 cm)

Prioriteres

Prioriteres

Prioriteres

Prioriteres Ny inngangsdør

Prioriteres

Prioriteres

Prioriteres

Prioriteres

Prioriteres

Prioriteres

Prioriteres Utforinger og listr rundt kjøkkendør mot maskinrom

Prioriteres Montere solcellepanel med vifte for varmluft

Etablere sluk i gulvet i kjøkkenet i maskinhuset

Bytte armaturer til varmere lyskilder i samlingsrommet (armaturer er innkjøpt)

Etablere prototype av utstillingen skipsforlis ved Songvår

Nytt tak i kjøkkenet i maskinhuset

Prioriteres 12 v lys i galleri rommet og maskinrommet

Prioriteres Moringer og bøyer sjekkes og skifter svak kjetting mot tau og løftestropper (Har materiell)

Etablerer fendring av brygga med bjelkelag

Prioriteres

Songvaar Fyrs Venner.

Vedlikeholdsprogram 2022   til KV                              Timepris dugnadsarbeid kr 

Sj
ø

b
u

a
Skifte deler av takstol som er råtten,

Skrape og male vannbord, 

Etablere enkel vask og vann fra sisternetanker.

Male vegg mot syd  og vest

Etablere nye jern til labanker under garasjeportene

H
o

ve
d

h
u

se
t

Skrape og male hovedhus  utvendig (kun de veggen som har behov.

Male vannbord hovedhuset.

Flislegge nytt gulv i bod hovedhuset 

Male soverom  i plan 3 i hovedhuset  og taket i gangen i plan 3

Skifte vinduene i kjøkkenet

Silikonere lufteventill i soverom ved kjøkkenet

Flislegge vaskeromm i kjeller

Fj
ø

se
t

"Gasse" fjøset for stripet borebille Kystverket (Mott) eller annen behandling (usikker på kalkye)

Male soverom under trappa

Flekk male fjøset utvendig

Montere vindskiplater som mangler mot nord

O
lje

b
u

a

Ny enkel kjøkkeninnredning

Male kjøkken i Oljebua

Lage utvendig kasse til propankolbe

Male tak i stua i Oljebua

Fu
n

ki
sf

yr
e

t

Flekk male utvendig hvor behov

Male alle gulv i maskinhuset evt starte flislegging med prioritet på samlingsrommet.

Male og tilrettelegge for utstilling - bilder fra dykkkerklubben - i kjeller

Nytt tak inne i maskinhuset i gallerirommet.

Fortsette utbedring av  strømforskyning kabel til hovedhuset (kabel innkjøpt)

D
iv

e
rs

e

Sikre løse steiner på ruinen 

Nytt kjeller vindu mot øst - Vinduet har vi.



Sum verdi arbeide etter timepris på kr 350 og faktiske materialkostnader

Antall arbeidstimer på fyrstasjonen

Arbeid er beregnet ut fra en timesats på kr 350  for egeninnsats

Arbeider som må utføres av profesjonell er estimert etter håndverkspriser

Vedlikehold programmet er avhengig av sponsorinntekter og dugnads ressurser. 

Erfaringsmessig må inntil 40% av oppgavene utgå pga dårlig vær.

Verdi av arbeider fremført fra 2020

Arbeider med lyktehuset er utført og betalt av Kystverket og ikke tatt med i dette regnskapet.

 

30.10.2021

Geir Smebøle

Sum arbeider og materiell i 2021 (budsjett )



350 Ikke startet Startet Ferdig

Timer Arbeid Materiell Sum

8                   2800 1 000            3800

2                   700               300               1000

5                   1 750            1 000            2750

10                 3 500            1 500            5000

Etablere skjærgårdstoalett bak sjøbua (samarbeide med Kristiansand Kommune) -                -                0

5                   1 750            1 000            2750

20                 7 000            4 000            11000

4                   1 400            350               1750

32                 11 200         2 400            13600

10                 3 500            2 000            5500

32                 11 200         17 000         28200

1                   350               100               450

Bygge platting på nordsiden slik at avstanden til rømningsvindu bli godkjent (maks 50 cm) 10                 3 500            5 000            8500

40                 14 000         7 000            21000

20                 7 000            15 000         22000

4                   1 400            500               1900

4                   1 400            1 500            2900

10                 3 500            5 000            8500

3                   1 050            500               1550

30                 10 500         10 000         20500

10                 3 500            600               4100

5                   1 750            1 500            3250

2                   700               -                700

10                 3 500            2 000            5500

6                   2                   750               752

10                 3 500            15 000         18500

15                 5 250            5 500            10750

3                   1 050            1 000            2050

10                 3 500            

4                   1 400            500               1900

Bytte armaturer til varmere lyskilder i samlingsrommet (armaturer er innkjøpt) 4                   1 400            1 500            2900

20                 7 000            5 000            12000

10                 3 500            1 800            5300

10                 3 500            2 500            6000

16                 5 600            2 500            8100

-                0 -                

Moringer og bøyer sjekkes og skifter svak kjetting mot tau og løftestropper (Har materiell) 4                   1 400            1 000            2400

32                 11 200         5 000            16200

421               145 252       121 300       263052 0 -                

Songvaar Fyrs Venner.

Status

Vedlikeholdsprogram 2022   til KV                              Timepris dugnadsarbeid kr 

Skifte deler av takstol som er råtten,

Skrape og male vannbord, 

Etablere enkel vask og vann fra sisternetanker.

Male vegg mot syd  og vest

Etablere nye jern til labanker under garasjeportene

Skrape og male hovedhus  utvendig (kun de veggen som har behov.

Male vannbord hovedhuset.

Flislegge nytt gulv i bod hovedhuset 

Male soverom  i plan 3 i hovedhuset  og taket i gangen i plan 3

Skifte vinduene i kjøkkenet

Silikonere lufteventill i soverom ved kjøkkenet

Flislegge vaskeromm i kjeller

"Gasse" fjøset for stripet borebille Kystverket (Mott) eller annen behandling (usikker på kalkye)

Male soverom under trappa

Flekk male fjøset utvendig

Montere vindskiplater som mangler mot nord

Ny enkel kjøkkeninnredning

Male kjøkken i Oljebua

Lage utvendig kasse til propankolbe

Male tak i stua i Oljebua

Flekk male utvendig hvor behov

Male alle gulv i maskinhuset evt starte flislegging med prioritet på samlingsrommet.

Male og tilrettelegge for utstilling - bilder fra dykkkerklubben - i kjeller

Nytt tak inne i maskinhuset i gallerirommet.

Fortsette utbedring av  strømforskyning kabel til hovedhuset (kabel innkjøpt)

Sikre løse steiner på ruinen 

Nytt kjeller vindu mot øst - Vinduet har vi.



Sum verdi arbeide etter timepris på kr 350 og faktiske materialkostnader

421               -                

-                

Arbeider som må utføres av profesjonell er estimert etter håndverkspriser -                

-                

Vedlikehold programmet er avhengig av sponsorinntekter og dugnads ressurser. -                

-                

-                

-                

1 125 755    70000 1 055 755    

Arbeider med lyktehuset er utført og betalt av Kystverket og ikke tatt med i dette regnskapet.

-                                        

Sum arbeider og materiell i 2021 (budsjett )


