LandsByen Næringshage – nøkkel til nettverk og innovasjon !

NETTVERKSPOST
oktober 2008
FRA LANDSBYEN
NÆRINGSHAGE, 3/08

Kvinnelige bygningsvernere , etablert
19.05.08
Siden sist:
28 kvinner fra 6 kommuner har tegnet
seg som medlemmer i det første
nettverket for kvinnelige
bygningsvernere.
Siste treff var en lærerik samling på
Lands Museum 01.09.08 med temaene
Endringer i kulturlandskap,
historisk tilbakeblikk v/Dag
Lindbråten og Miljøer knyttet til
gamle boplasser og gardsbruk v/Geir
Høytomt.
16 kvinner deltok!

knytte viktige kontakter og samarbeid
og ha rollemodeller for inspirasjon og
utvikling!

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,

Neste nettverkstreff:
Mandag 20.oktober, kl. 17.30- 20.00,
Fagekskursjon til Røste Gård i Nord
Torpa (mot Hugulia).
Hege Berg Knoph forteller om
gårdens historie og

Aktuelle temaer for høsthalvåret-08:
-Tettstedsutvikling – historien som
kraft for utvikling ! Takk til Åse Marit,
Ingun, Margit og Toril, samt Dag L.
som har meldt seg som ressurspersoner
for dette temaet. Første gruppetreff blir
6.oktober for seminar--samarbeid!
-Dekor, overflatebehandling og
restaurering. Hvem kan bidra her?!
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restaureringsarbeidet de har
gjennomført. Tore Rødbergshagen fra
Lands Museum er medbrakt fagperson
på det håndverksmessige i
bygningsvernet.
Felles avreise fra næringshagen kl.
17.00, eller direkte oppmøte ved Røste
Gård kl. 17.30.
Enkel servering.
Informasjon og tips:
www.stedsutvikling.no, v/
Miljøverndepartementet,
”Omdømmeprosjektet”
-Ny medarbeider på Bygningsvern i
Oppland fylkeskommune: Monica Anette
Rusten.
www.bedriftshjelp.no v/ Nærings- og
regionaldepartementet
-Randsfjordmuseene avd. Bygningsvern v/
Dag Lindbråten kan bistå med rådgivning
innen bygningsvern, tlf. nr 61 11 06 87
”Tradisjon Tro”, v/ Stig Solbakken,
bygningsdelbank: materialer til
restaureringsarbeid.
-Bygningsvernbutikken Molo på Bærums
Verk.
-Tidsskriftet ”Lev Landlig”, 05/2008; om
Sveinhaug Gård på Ringsaker
-Norsk institutt for kulturminneforskning
(Niku)

Kontakt:
Ann-Kirsti Seiersten, 47 23 14 60
prosjektarbeider

