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Kvinnelige bygningsvernere, etablert 

19.05.08  
Siden sist:  
31 kvinner fra 6 kommuner har tegnet seg 
som medlemmer i det første nettverket for 
kvinnelige bygningsvernere.  
-Siste aktivitet for nettverkets medlemmer  
var studieturen med temaet ”Moderne 
TREBRUK med klimafokus”, 24.8.09. 
15 deltakere ble fraktet rundt for å se og 
høre om trebruk i administrasjonsbygget 
Viken Skog, Sandvika stasjon, Vøyenenga 
skole i Bærum, og Røa miljøboliger. 
Dessuten var det foredrag av Aasmund 
Bunkholt fra Trefokus. Fagturen var i 
samarbeid ,med Nordre Land kommune og 
Trevekst Oppland. Svært lærerikt og 
inspirerende for deltakerne – 
overføringsverdien er stor! Trefokus har 
laget egen veileder for bruk av tre: ”By og 
tettstedsutvikling” 
 
- GRATULERER til: 
-alle som tar del i den nye Landsbystatusen! 
Den 31.8.09 var startskuddet for det 5-årige 

stedsutviklingsprosjektet ”Ekte Landsbyliv”. 
Prosjektgrunnlaget er utarbeidet og Nordre 
Land kommune og Oppland 
fylkeskommune finansierer forprosjektet 
høsten 2009. Her blir det masse å involvere 
seg i framover! 
-Randsfjordmuseene, Oppland 
fylkeskommune og HiST som har startet 
opp  Bygningsvernsstudiene  i uke 42 med 
over 20 Opplandsdeltakere! I samarbeid 
med Tore Røbergshagen håper nettverket å 
kunne få delta i noen av studietemaene, 
lokalt. Kontakt AKS for studieplanene. 
 
I nettverket kan du delta på temakvelder, 
fagekskursjoner, gi og få informasjon om 
bygningsvern, delta i lokale prosjekter, 
motta nettverksposten, markedsføre deg i 
Profilheftet, gi og få fagkunnskap, knytte 
viktige kontakter og samarbeid og ha 
rollemodeller for inspirasjon og utvikling! 
Aktuelle temaer for 2009: 
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-Tettstedsutvikling – historien som kraft 
for utvikling ! Konferanse 30.1. 
-Håndverksressurser i nettverket, 28.4. 
-”Stasjonsmesterens leilighet og hage” 
- et mulig felles prosjekt for nettverket? 
12.08. Hagelaget inviterers spesielt. 
-Moderne TREBRUK med klimafokus, 
24.8 
-Dekor, overflatebehandling og 
restaurering, 14.11 
Neste nettverkstreff  er 14.11, kl.09.00  
Det arrangeres  en kulturhistorisk 
fagekskursjon til enkesetet på Sjo, 
Granavollen. Temaet blir ”Dekor, 
overflatebehandling og –restaurering”.  
 
Søk på ”Presteenkesetet Sjo” og les mer! 

Informasjon og tips: 
www.trefokus.no 
www.kulturminneloypa.no 
-St.meld. nr. 16 (2004-2005) Leve med 
kulturminner 
-”Eiere av fredede hus” 
-”Fredet” v/ Knut Aal 
-Norsk kulturarv 
gry.wiese.horndalsveen@oppland.org 
 er fagansvarlig for bygningsvern i Oppland 
Fylkeskommune, 612 89374 
www.riksantikvaren.no 
www.oppland.no/fag-og-
tjenester/kulturvern/bygningsvern 
www.stedsutvikling.no, v/ Miljøvern-
departementet, ”Omdømmeprosjektet” 
-Randsfjordmuseene avd. Bygningsvern v/ Dag 
Lindbråten kan bistå med rådgivning innen 
bygningsvern, tlf. nr 61 11 06 87 
www.kulturminneaaret2009.no 
www.disenkolonial.no 
 
Mvh Ann-Kirsti Seiersten, 47 23 14 60 
prosjektarbeider 


