LandsByen Næringshage – nøkkel til nettverk og innovasjon !

NETTVERKSPOST
august 2009
FRA LANDSBYEN
NÆRINGSHAGE, 3/09

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 i nettverkets regi var
”Stasjonsmesterens leilighet og hage”,
12.8, på Dokka stasjon. 20 engasjerte
stasjonsvenner fikk høre Margit Rognerud
foredra om Valdresbanen. Det er et
beundringsverdig frivillig arbeid som legges
ned av Valdresbanens venner! Dag
Lindbråten har tilstandsvurdert bygningene
i tilknytning til Dokka stasjon. Han hevdet
at stasjonsområdet er unikt i den forstand
at så mange av bygningene faktisk eksisterer
og at området er så kompakt. Her er det
muligheter! Det samme bekreftet Feste
Kapp Landskapsarkitekter med sitt innlegg.
De viste oss at stedsutvikling er et
møysommelig arbeid, men viktigst av alt er
å bygge på det eksisterende, inn i en ny tid.
Flere av de frammøtte fortalte historier fra
stasjonens dagligliv - viktig at denne

kunnskapen nedtegnes, formidles og
foredles!
- GRATULERER til:
-Nettverket som har fått innvilget èn av
søknadene om støtte fra Kulturminneåret i
2009. Det arrangeres en kulturhistorisk
fagekskursjon til enkesetet på Sjo,
Granavollen.
Temaet blir ”Dekor, overflatebehandling og
–restaurering”
Invitasjon følger i neste nettverkspost!
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:
-Tettstedsutvikling – historien som kraft
for utvikling ! Konferanse 30.1.
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-Håndverksressurser i nettverket, 28.4.
-”Stasjonsmesterens leilighet og hage”
- et mulig felles prosjekt for nettverket?
,12.08. Hagelaget inviterers spesielt.
-Dekor, overflatebehandling og
restaurering.
Neste nettverkstreff er 24.08, kl.08.00
I samarbeid med Trevekst Oppland og
Nordre Land kommune arrangeres
inspirasjonstur med temaet ” Moderne
TREBRUK med klimafokus”.
Informasjon og program er vedlagt.
Påmelding snarest og direkte til
halvor.askvig@nordre-land.kommune.no
977 91225

Informasjon og tips:
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, ”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

