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Siden sist:
36 kvinner fra 7 kommuner har tegnet seg
som medlemmer i det første nettverket for
kvinnelige bygningsvernere.
-Siste aktivitet for nettverkets medlemmer
var foredraget 11.4 med Else Sprossa
Rønnevig. 10 deltakere lot seg inspirere av
Sprossas foredag ” Fra hobby til levebrød”
på Ankalterud gård. Her ble det knyttet
gjensidig kontakt i ekte nettverksånd! Vi er
heldig som kan høste mer av hennes
kunnskap og erfaringer.
Arbeidet med nettverkets bokprosjektet
”Kjærringråd” er i gang. Takk til Margit
Rognerud og Torill Sogn Haug som tiltrer
prosjektgruppa. Vi ønsker oss mange bokråd fra medlemmene framover! Noen fra
nettverket har engasjeret seg i rivingen av
Veveriet ved Dokka Møbler. Vi klarte å
redde ut mye teakpanel og innerdør. Målet
nå må være å skaffe samarbeidspartnere for
ivaretakelse av møbler og interiør, slik at
historien kan leve videre.

GRATULERER til:
-Bentes brød som fikk hederlig omtale i
Gamle hus og hager!
-nettverket som fikk kommunale midler til
forprosjektet av Kjærringråd.
Og lykke til for dere som har søkt om støtte
til restaureringsprosjekter!
I nettverket kan du delta på temakvelder,
fagekskursjoner, gi og få informasjon om
bygningsvern, delta i lokale prosjekter,
motta nettverksposten, gi og få
fagkunnskap, knytte viktige kontakter og
samarbeid og ha rollemodeller for
inspirasjon og utvikling!
Aktuelle temaer for 2010:
-14.-15.1: ”Bygningshistorie, lovverk og
forvaltning”, 3.samling i
Bygningsvernstudiet, HiST (hospitering)
-11.-12.3: ”Farger, dekor og overflater”,
4.samling i Bygningsvernstudiet, HiST
(hospitering)

LandsByen Næringshage – nøkkel til nettverk og innovasjon !

-11.4, kl. 1730-19.30; ”Fra hobby til
levebrød” v/ Else Rønnevig
-22.4, kl. 18-20 :”Kjærringråd” – en
samling av tips og idèer av og for kvinnelige
bygningsvernere.
-29.-30.4,”Stein, mur, puss”, 5.samling i
Bygningsvernsstudiet, HiST (hospitering)
-Høsten 2010: Forarbeid til
Landsbykonferansen
Neste nettverkstreff er 18.8, kl. 18.0020.30 i Landsbyen næringshage på Dokka.
Vi får besøk fra det nasjonale prosjektet
”Bygg og bevar”- et nettsted for restausering
og rehabilitering av eldre bygg. Nettstedet
slippes 1.okt, og vi får være med på testen!
Kanskje det er noe å samarbeide om
framover ?

Informasjon og tips:
www.sprossa.no
www.fredet.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-ogtjenester/kulturvern/bygningsvern
www.stedsutvikling.no, v/ Miljøverndepartementet, ”Bolyst”
-Randsfjordmuseene avd. Bygningsvern v/ Dag
Lindbråten kan bistå med rådgivning innen
bygningsvern, tlf. nr 61 11 06 87
Mvh Ann-Kirsti Seiersten, 47 23 14 60

