Kort resyme` Kvamskogshytten

Se nærmere detaljer i hyttestyretes årsberetninger, eller i Jubileumsboken av 1997.

Grunneier Bertil Ove Skeie. Norheimsund.
1945-1950

Grunneier ny vei Olav Skeie Lid Norheimsund

Høidekameratene Idrettsforening var en av de første som kjøpte hyttetomt på Kvamskogen etter krigens slutt i 1945.
Tomten ble kjøpt for kr.1000.- i oktober 1945.
Våren 1946 fikk klubben kjøpet en manskapsbarakke fra Direktoratet for fiendtlig eiendom som sto øverst i Øyjorden.
Den kostet kr.600.- Den ble fraktet opp på Kvamskogen, og monter på ti ferdig støpte søyler
Etter sammenslåingen av Høidekameratene og Pallas ble hytten Vareggs eiendom, og frem til 1950 ble den på det
nærmeste gjort ferdig innvendig.

1950-1960

Hytten som var ca.90 m2 ble for liten, da etterspørselen fra lagets medlemmer vokste, hytten måtte utvides.
Ivrige medlemmer begynte å grave ut under hytten for å lage underetasje, det ble støpt nye fundamenter og murt opp ny
fast grunnmur. Hytten ble under dette arbeidet også jekket opp 70 cm. for å få tilstrekkelig etasjehøyde.
Samtidig med dette arbeidet ble det også bygget ny andre etasje med arker som gjorde at hytten kunne utvide kapasiteten.
I denne perioden fikk også hytten murt to nye skorsteiner.

1960-1970

Mens vi fram til nå hadde hentet vann i elven, ble der nå laget en brønn oppe ved Mødalsveien, og hytten fikk innlagt vann
på kjøkken (fremdeles var det utedo og ikke dusjer.)
For å få strøm til hytten i 1967 måtte Varegg skaffe og montere stolper og trekke luftstrekket med kabler. Kablene ble
tilkjørt fra Kvam kraftlag som ikke hadde økonomi til å utføre arbeidet. (Varegg medlemmer ansatte i BKK utførte arbeidet.)
Distansen for arbeidet var fra Røde kors hytten og opp til Varegg hytten.
I denne perioden ble også peisestuen og fem soverom på hemsen ferdige.
Sammen med grunneier Skeie var hyttestyret med å lage en parkeringsplass ovenfor hytten ved Mødalsveien.

1970-1980

Var en periode med rolig aktivitet. Hytten ble malt utvendig og litt reparasjon og maling innvendig.
Boden på utsiden av døren i underetasjen ble bygget i denne perioden. Ellers var det litt rolig periode med
maling/oppussing utvendig og innvendig.
I denne perioden ble det montert bom på parkeringsplassen ovenfor hytte på grunn av mye fremmedparkering.
En parkeringsplass som var forbeholt grunneier, nabohytten (Selen) og Varegg. Den er senere blitt utvidet.

1980-1990

Etter flere år med problemer med vanntilførselen fra brønn, ble det i begynnelsen av denne perioden boret ett 75 m dypt
borehull etter vann. Det gjorde at hytten bygget ett tilbygg, inngangsparti med forgang, mellomgang og wc i første etasje .
Slik at en kunne montere et toalett, og samtidig si farvel til hyttens utedo.
Det ble i denne forbindelse også grav ned en 3000 liter septisk tank.
Det gjorde også til at hyttestyret fikk monter en varmtvannsbereder. I den forbindelse måtte sikringsskapet ombygges med
større og flere kurser. Der ble også montert ny peis ovn i stue.

1990-2000

Hytten ble i 1994 tilkoblet offentlig vann og avløp. Det ble bygget to bad i underetasjen, det medførte en del
ombyggingsarbeid.
Hytten fikk nytt takbelegg av profilerte Aluminiumsplater, og I denne perioden ble alle sengene i hytten skiftet ut.
På grunn av stor trafikk av ikke hytteeiere på Mødalsveien ble der montert ny bom ved riksveien
Grunneierne laget en vinterparkeringsplass ved hovedveien.
Varegg fikk tilbud om at hvis vi kjøpte tre (3) plasser, så skulle vi få disponere fire (4) parkeringsplasser. Det ble gjort.

2000-2015

Denne perioden startet med å skifte ut alle vinduene i hytten. Ny flaggstang ble monter og nye flagg /vimpler ble innkjøpt.
Gulvet i peisestuen var helt skadet av råte og alt måtte skiftes ut, Taket fikk nytt panel, og der kom ny peis ovn.
Til hytten ble der innkjøpt nye møbler til stue og peisestue, og hytten fikk nytt fjernsyn med parabolanlegg
Der ble også laget ett nytt toalett i underetasjen og mellomgangen fikk nytt gulv, og ble ferdig panelt.
Kjøkkenet ble modernisert og fikk ny innredning, nytt gulvbelegg, nytt avtrekk fra komfyr, og nye kurser for strøm.
Helt ny trappeløsning til hems med ombygning av gang utenfor kjøkken.
Alle rom I hovedetasjen og på loftet fikk nytt panel, brannmurer ble fliselagt og gulvene fikk nytt belegg.
Gulvene i yttergangene og wc ble flislagt, og nytt bislag foran ytterdør ble bygget.
Kledning på ytterveggen mot Mødalsveien ble skiftet ut, hytten ble malt og flere trær på forsiden ble saget ned.
Der ble gravd ut på oversiden av hytten med innleid entreprenør, div drenering og grusing av stier etc.
Montert skifer på utvendig grunnmur, og lagt fliser i berederom og i bod.
Etter stor frostskade i 2010 ble alle vannledninger lagt om, to nye toaletter og varmtvannsbereder måtte skiftes.
Forbindelse med alt arbeidet i perioden ble mye av strømmen lagt om på nytt og hytten fikk montert nytt
brannvarslingsanlegg. Der ble også i perioden kjøpt inn to utvendige spisebord/benker.
Hyttestyret kjøpte seg også inn i veirett forbi hytten i 2004, slik at vi nå også fikk parkering på egen tomt, i tillegg til de
eksisterende parkeringsplassene hytten fremdeles disponerer.

