LandsByen Næringshage – nøkkel til nettverk og innovasjon !

NETTVERKSPOST
mars 2009
FRA LANDSBYEN
NÆRINGSHAGE, 1/09

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 aktivitet i nettverkets regi var
arrangementet av historiens første
Landsbykonferanse 30.01.09.. Tittelen var
” Landsbylivet – potensiale og
muligheter.”
Temaet var Sammen for Landsbyutvikling,
der historien skal virke som inspirasjon for
framtidens drømmer og utvikling. Det var
faglig svært dyktige innledere med relasjon
til stedsutvikling, historikk, byggestiler og
framtidsvyer.
104 personer deltok i det som virkelig var
en konferanse for inspirasjon for
stedsutvikling! Det har vært svært gode
tilbakemeldinger på innhold, rammer, sted
og servering, fra innledere og deltakere.
”Landsbydrømmene” blir mangfoldiggjort i
egen trykksak som nyttig

fortellerdokumentasjon for ettertiden. Det
arbeides nå med en sluttrapport; dersom
konferansen går med overskudd legges
dette inn i nettverksaktivitetene videre.
Tusen takk for nettverksinnsatsen for dere
som tok del i det hele !!
- GRATULERER til:
Margit Rognerud som mottok Opplands
Kulturvernpris!
Åse Marit Jøranli som er kåret til Årets
Bygdebabe!
Mette Kolstad som har fått tilsagn på støtte
fra Kulturminnefondet!
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!
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Aktuelle temaer for 2009:
-Tettstedsutvikling – historien som kraft
for utvikling ! Konferanse 30.1.09
-Håndverksressurser i nettverket.
-Dekor, overflatebehandling og
restaurering.
-”Stasjonsmesterens leilighet og hage”
- et felles prosjekt for nettverket?
Neste nettverkstreff tirsdag 28.april:
”Håndverksressurser i nettverket”.
-Vi får informasjon om smia i Vest-Torpa
v/Tone Myhre og om Gyllenlær v/Gudrun
Skogstad.
-Skal vi dessuten satse på et fellesprosjekt i
nettverket?
Velkommen kl. 17.30, til Myhre Smie i
Vest-Torpa, eller felles avreise kl. 1700 fra
næringshagen.

Informasjon og tips:
www.stedsutvikling.no, v/ Miljøverndepartementet, ”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
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