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Brev til foreldregenerasjonen 

Kjære foreldregenerasjon, mor, onkler og tanter. Takk for tilliten i og med at neste 

generasjon nå har overtatt ansvaret med å representere Hammer-imperiet, jfr. 

Manifestasjon av 11.5.2002. Til orientering sendes referat fra det første styremøtet 

som ble holdt i Bodø den 10. oktober 2007.  
 

Som det fremgår av referatet har vi presisert hvordan vi som styre tolker vårt mandat i 

henhold til Manifestasjonen som jo er ”grunnloven” i denne sammenhengen. Dette 

har vi nedfelt i statutter for Hammeren for å unngå fremtidige misforståelser og 

uenighet. Jeg opplevde møtet som konstruktivt, der hver og en åpent og fritt kunne si 

hva man mente. Det viste seg da også at vi i alt vesentlig var samstemt, og alle vedtak 

var enstemmige.  
 

Vi vedtok en skisse utarbeidet av Magnar som grunnlag for påbygg av huset. Skissen 

følger vedlagt. Slik vi tolket tegningen forlenges taket i hele påbyggets lengde. Det 

bygges loftsrom mot øst over inngangspartiet og bad, men kjøkkenet utvides ikke. 

Vedtaket forutsetter at kjøkkenets østre vegg forblir yttervegg slik som i dag, og at det 

utenfor kjøkkenet blir bygd en veranda som får tak over seg. Det nye sørøstre 

soverommet i andre etasje vil utgjøre taket over verandaen. Badet kommer ikke til å få 

badekar, men det vil bli gjort plass for vaskemaskin og tørketrommel. Både bad og 

inngangsparti vil bli bygd etter dagens krav til tilgjengelighet.  
 

I referatet står det også at styret anbefaler at andelene i sameiet blir tinglyst på hver 

enkelt av de seks nye eierne i neste generasjon, det vil si oss som utgjør styret. Kanskje 

kan tinglysningen gjøres samlet, eventuelt hver for seg. Dette er uansett en sak som 

må avgjøres av hver og én i foreldregenerasjonen.  

 

Rjukan den 25. Oktober 2007 
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