RENOVERING AV KREML JAN MAYEN(JM)
I TIDEN 2/8 - 6/8 - 2014
Etter en utrolig flott overfart med KV Harstad ankom vi Båtvika ca. 2030
fredag 1/8.
Som vanlig ble vi ønsket hjertelig velkommen av stasjonens personell med st.sj.
i front! For meg er det en meget spesiell følelse å sette føttene på JM`s
lavajord! Vi ble forlagt i “slummen” der jeg kjenner meg meget godt igjen. Tror
ikke det er bedre “lugar” å sove i?
Hensikten med turen var å pusse opp arbeidsbrakka Kreml. Den siste
bygningen fra anleggstiden i 1958.
Petter Idar Grønnås og Arne kvistad utførte jobben
Taket på Kreml som fikk skade i fjor vinter var betryggende reparert av
stasjonens personell.

Bardunene har vi strammet og justert.
To vegger på forsiden fikk to strøk maling da panelet var OK.
Panelet på bakveggene må skiftes, så her ble det bare malt ett strøk for å
bremse nedbrytingen av plankene.
Alle vindusrammer ble malt.

Ellers fikk vi tid til en skikkelig opprydding innvendig.
Materialer/verktøy som IJM eier er opptalt og listet opp.

Oppholdsrommet ble vasket(gulvet)! Dette er et meget bra rom, men taket må
males og lister(ca 35 m 8mmx30 mm) legges over skjøtene.

Registrert arbeidstid (4 dager) - inkl. helg - ble tilsammen 60 timer!
Det er Vestlandspanel som er utvendig kledning. Pr i dag er det 6,2 m2 lagret i
Kreml. Men behovet er i tillegg ca 60 m2 som må kjøpes inn for å renovere
utvendig.
Alt av materialer til innvendig renovering er der oppe; foruten materialer til 2
køyer.
Dette er: 25 mmx145 mm - 3,5 m pr. køye. Dvs 7 m!
Vinduer: - i front: bra! + side(i oppholdsrom) - bra!
Alle(6) vinduer(Moelven) må overhales(råtne lister, vinduskarmer, rammer,
over/under vassbord o.l.).
Innvendig: - her er gulvet som må renoveres. Erstatte råtne bord og legge
nye plater + belegg. Alle materialer er på plass!

Det som må kjøpes inn er ca 60 m2 utvendig kledning + maling til denne + matr.
til køyer + småtteri til vindusreparasjonene.
Hvis 2 personer får 2 effektive uker der oppe vil mye av forannevnte
arbeidsbehov bli utført.
Materialkostnad for restarbeid er kalkuert til ca kr. 10.000,Er det noe uklart - bare spør.
Mvh Petter Idar
- leder dugnadsgjengen -

