
 

Årsmelding for årsmøteperioden 2016 ( 8.02.2016 - 6.02.2017) 

 

1.) Valgt på årsmøtet (2016): 

A) Hovedstyret :  

Leder   -  Oddveig Nilsen 

Nestleder - Solveig Rød 

Kasserer  - Terje Bergby 

Sekretær  - Ingrid Kullerud 

Styremedlem  - Gunnar Kultorp 

1 varamedlem - Trond Kokkim 

2 varamedlem - Thorbjørn Olsen 

Merk: Thorbjørn Olsen fikk innvilget søknad om å fratre sitt verv i styret, 15.08.16. Etter det har 
styret bare hatt en varamann. 

  

B) Revisorer: 

1.  Rolf Lunde 

2.  Harald Sælid 

Vara: Jan H. Hansen 

 

C) Valgkomite: 

Leder:  Kai Rød 

Medlem: Øivind Holt 



D) Kjøkkenkomite: 

Leder:  Sølvi Jelsnes 

Medlem: Odd Johansen 

Medlem: Arne Hansen 

 

E) Representanter til bygdedagskomiteen: 

1. Kari S. Lunde 

2. Ingrid Kullerud 

 

2. Verv oppnevnt av hovedstyret: 

A) Regnskapsfører: Hans Erik Pedersen 

B) Publikasjonskomite: Hans Erik Pedersen, Solveig Rød, Synnøve Lunde Karlsen og Øistein Bøe 

C) Web. komite:  Aktive medlemmer: Øistein Bøe, Oddveig Nilsen, Synnøve Lunde Karlsen 
og leder Knut Øyvin Skaar.   

Skanning: Arild Småberg og Gunnar Kultorp 

Korrektur: Synnøve Lunde Karlsen, Kjell Lunde og Karin Ek .  

 

D) Meierikomiteen har bestått av Kjell Lunde (leder), Gunnar Bråthen, Kai Rød,  

Terje Bergby og Finn Tomta.  

 

E) Inntakskomite:  Terje Bergby (leder), Wigdis Bergby, Trond Kokkim. 

    

F) ( ad- hoc.) Kulturminnekomite:  

*  Området Ovaskogs (fra 2015): Ingrid Kullerud, Oddveig Nilsen, Kari S. Lunde. 



* Område Østaskogs (fra 2016): Oddveig Nilsen, Solveig Rød, Terje Bergby og  

   Jørgen Winsvold som kjentmann. 

* Område Neaskogs: Gruppa fra 2011 har bestått av Kjell Andersen, Isak Lunde, 
Gunnar Braathen, Odd Henry Johansen, Gunnar Kultorp, Arild Smaaberg og Kjell 
Lunde. 

Oddveig Nilsen har i 2016 fått en del fotografier og tilhørende koordinater slik at 
disse kan bli registrert i kulturminnekartet på nett. Utfyllende tekster mangler. 

 

G) (ad- hoc.) Ryddekomite på Meieriet: 

 Solveig Rød, Wigdis Bergby, Terje Bergby, Synnøve L.  

   Karlsen, pluss hjelp fra medlemmene i Meierikomiteen. 

H) Ad hoc komite for lokale navn på kart i Varteig:  

Gunnar Kultorp, Arild Smaaberg, Terje Bergby og Arnfinn Kullerud. 
Komiteen ferdigstilte sitt arbeid i mai, da arbeidet ble overlevert 
rette instanser i Sarpsborg kommune.  

 

Se forøvrig årsrapportene til komiteene. 

 

3. Medlemmer: Pr. 1.01.17 var det 129 medlemmer. I 2016 fikk vi 4 nye medlemmer og 4 
ble meldt ut. D. Winswold fikk medlemskapet sitt i gave av VH. Et av 
medlemmene våre døde i 2016. 

 

4) Styrets møter og saker:  

Styret har hatt 8 styremøter i løpet av perioden 2016. 

På bygdehallen har det har vært 2 medlemsmøter pluss årsmøtet i vårhalvåret,  

pluss 3 møter i løpet av høsthalvåret. 

Her er fra programmet vi har hatt på medlemsmøtene på bygdehallen: 



7. mars viste Jan Hasle en film om prinsesse Kristina. 

11. april kom Oddmund Olsen og viste sine tegninger fra ulike steder i Sarpsborg 
på 50-,60- og 70-tallet. 

5. september hadde vi besøk av Tore Wiik, som kåserte om «Gamle Riksvei 1 
gjennom Østfold». 

7. november fortalte Guttorm Halvorsrød om Hans Nielsen Hauge. 

5. desember kom Erik Ødegaard og fortalte om oppfinner Gunnerius Johansen, 
opprinnelig fra Varteig.  

I tillegg ble oktobermøtet (3.10) holdt på Hjemmefront museet i Rakkestad. 

 

55 saker har vært til behandling. Her er noen av sakene: 

- Etter en henvendelse fra en nabo til bautaen over Oluf Davidsen Ulvetangen, 
der vi ble gjort oppmerksom på all søppel og rot som lå rundt bautaen, 
kontaktet leder i VH Sarpsborg kommune og fikk dem til å rydde opp på 
området.  

- Styret har søkt Sparebankstiftelsen DNB og støtte til skilting av kulturminner. 
Vi er også i gang med å søke forskjellige instanser om støtte til restaurering av 
Meieriet. 

- Oppussing og restaurering av Meieriet er i gang. (Se egen rapport fra 
Meierikomiteen) 

- Harehyttas tilstand og framtid bekymrer: Styret har sendt et brev til den nye 
eieren, Hans Flekkum, der vi i VH gjør han oppmerksom på Harehyttas plass i 
Varteigs historie. Vi oppfordret han til å ta vare på hytta og plassen, samt at 
VH kanskje kunne være til hjelp i saken, hvis det var ønskelig. 

- VH har gått til innkjøp av «vips», og en GPS – UTM m/programvare. 

 

 

5)  Turer: * 16. juni dro vi på medlemstur til historielaget i Rælingen og Fetsund 
Lensemuseum. Leder på turen var Solveig Rød. 



 * 27. august var vi på høstvandring i Sarpsborg. Vi gikk «Tusenårsstien». 

 Leder på turen var Trond Kokkim og Solveig Rød var guide. 

 * 10. september arrangerte vi en tur for å markere starten på utsetting av 
kulturminneskiltene i Varteig (Ovaskogs). Dette var også VH’s bidrag til 
Kulturvernforbundets Kulturminnedager 2016. Leder for turen var Ingrid 
Kullerud. 

  

6) Besøk: Leder fikk et brev fra Statens Filmsentral med forespørsel om VH kunne ta imot 
forfatter Vidar Sundstøl og fortelle om Varteig og Inga. Solveig Rød hadde derfor 
et møte med forfatteren som gjorde reseach for en kommende roman. Han stilte 
en del spørsmål både om Inga og om Varteig-bygda i nåtid, samt at han kjøpte 
begge bygdefilmene våre.  
 

 

7) Kommunikasjon med medlemmene:  

Styret har sendt ut 2 medlemsbrev i 2016. De aller fleste mottok disse 
elektronisk. 

Leder har også sendt elektronisk beskjeder/opplysninger til medlemmene ved 
noen andre anledninger. 

 

8) Representasjon:   

*  Terje Bergby, Solveig Rød og Ingrid Kullerud representerte VH på årsmøte i  

Østfold Historielag på den Gamle Prestegården i Tune 30.04 

 Publikasjonskomiteen v/ Hans Erik Pedersen, Anne Sofie Bergerud og Oddveig 
Nilsen dro på Sarpsborg Kommunes bokmesse på Sarpsborg Scene 8.oktober. 

De deltok med VH’s publikasjoner lagt ut for salg. 

 Solveig Rød har også laget en rapport til Borgarsyssels årbok, St. Olavs Vold 
om arbeidet som gjøres i VH. 

 Oddveig Nilsen var på tillitsmannsmøte 22.09 



 I februar deltok Oddveig Nilsen og Trond Kokkim fra styret på et kurs for 
registratorer i kulturminnebasen.  

 VH hadde salgs-stand på julemarkedet på Kokkimbråthen. 

 

9) Økonomi: Lagets økonomi er god, men laget står foran større investeringer på Meieriet, og  

  trenger dermed en del penger.  

 

 

10) Gaver og tilskudd:  

VH i år har fått 90 000 kr i støtte fra Sparebankstiftelsen DNB til arbeidet med 
skilting av kulturminner i Ovaskogs, Varteig.  (Se kulturminnekomiteens rapport) 

 

 

11) Bygdedagen 2016:  

Som tidligere år var VH med å arrangere Bygdedagen i Varteig. Vi hadde en stand 
der alle våre publikasjoner ble lagt ut for salg. Inne hadde vi en utstilling der vi 
viste fram et stort kart med alle husmannsplassene i Ovaskogs. Der ble det også 
reklamert for vårt arbeid med å skilte disse kulturminnene og hvordan skiltenes 
tekst skal være. 

Hele Meieriet var i bruk og i uthuset hadde Meierikomiteen og Ryddekomiteen 
en utstilling av jordbruksredskap. 

VH hadde loddsalg. Kari S. Lunde hadde ansvar for det. 

 

 

Styret vil takke alle medlemmene som slutter opp om arrangementene våre. Spesielt vil vi takke 
alle i de ulike komiteene for dugnaden som legges ned i arbeidet for Varteig Historielag. 

Styret 



Rapport Web komitieen 2016 for Varteig Historielag. 

Varteig 15. Jan 2017. 

Aktiviteter og arbeidsoppgaver: 

Aktive medlemmer: Øistein Bøe, Oddveig Nilsen, Synnøve Lunde Karlsen og leder Knut Øyvin Skaar.  

Øistein Bøe lager tekster til alle bilder samt skanner de fleste bilder 

Oddveig Nilsen utfører lagring av bilder i vårt elektroniske fotoarkiv 

Knut Øyvin Skaar, admin for Varteig Historielags hjemmeside, admin for fotoalbum Varteig 
Historielag samt ansvarlig for all Photoshop redigering og lagring av originalfiler på Varteig 
Historielags lagringsmedium og backup lagringsmedium. 

Skanning: Arlild Småberg og Gunnar Kultorp/Skanning.  

Korrektur av tekster og bilder i album: Synnøve Lunde Karlsen, Kjell Lunde  og Karin Ek . 

Vi har publisert 370 bilder i 2016. Arkivet består nå av 3507 bilder hvorav 3000 ligger i vårt web 
album. 

Bildegruppa har i øyeblikket 468 gigabyte med data lagret på harddisker hvorav 238 gigabytes er 
bare bilder.  I tillegg kommer endel data som er skannet og som ennå ikke er registrert i arkiv. 

Vårt Web album: 

iGalerie programmet (vårt web album) har kommet med flere oppgraderinger til siste versjon 2.4.4. 
Vår vurdering er at det er ingen vestentlig forskjell og vår versjon er 2.3.4. Oppgradering krever mye 
arbeide og vår versjon fungerer bra. Siste versjon av iGalerie er kompatibel med server 
programmene PHP 7 og MySQL 5.7. Vår server kjører fortsatt på eldre versjoner av disse systemene. 
Oppgradering må gjøres når vår server tar skrittet å oppgradere sin software. 

Nedenfor vises de mest populære enkeltbildene i vårt web album som i øyeblikket har 4.5 millioner 
treff. Georg og Peder Bøe på motorsykkel  er fortsatt det mest besøkte enkelt bilde i vårt album. 
Bildet ligger i 4 album som til sammen har 14561 treff. 

 

 

 



 

Facebook:  

Varteig HIstorielags Face Book side oppdateres  dagelig med egne eller andre relevante historiske 
innslag. Vi har nesten 1300 som følger vår facebook side. Opptatering foretas av Øistein Bøe med 
Knut Øyvin som backup. 

Varteig Historielags Fotoalbum fremtid: 

Web kommiteen sliter med resurstilgang til Bildegruppa for å fortsette med gamle bilder. Vi har 
mange medlemmer i bildegruppa, men for få som har tid til det tidkrevende arbeidet som kreves. 
Sykdom har også hemmet vårt arbeide i 2016. Mangel på resurser til å skrive tekster til bilder er har 
redusert vår bildeproduksjon in 2016. 

Varteig Historielags hjemmeside. 

Siden oppdateres av Øistein og Knut Øyvin med bidrag av innhold fra styret. Siden fungerer bra, men 
krever jevnlig vedlikehold som i dag gjøres av Knut Øyvin. Vi har ingen backup for Knut Øyvin. 

Bruk av tjenester. 

Bildegruppa abonnerer på tjenester fra Logmein. Det koster for 2017 ca 5000 kr året. Det gir Knut 
Øyvin muligheter til å gå inn på PC til andre brukere i bildegruppa og løse PC relaterte problemer. I 
tillegg har vi nå tilgang til 1000 Gigabyte lagringsplass på Logmein servere. Knut Øyvin vil laste opp 
alle bilder i vårt arkiv til denne serveren i 2017, ca 250 gigabyte med bilder. Det vil bidra til å øke vår 
sikkerhet i lagring av alle våre  bilder som vi har høstet inn. Vi nevner at Bildegruppa i tillegg har mer 
enn 3 kopier av våre bilder på ulike harddisker hos Øistein og Knut Øyvin. Logmein tjenesten er blitt 
vesentlig dyrere per år enn tidligere. Det nye i denne tjenesten er den vesentlige fordelen med stor 
lagringsplassen. Bildegruppa vil evaluere kost nytte effekt av tjenesten i 2017. 

Bildegruppa bruker tjenesten Dropbox  aktivet  for utveksling av filer i vår arbeide. Dette klarer vi 
fortsatt å utnytte uten å betale for tjenesten. 

Forøvrig betaler vi for tjenester for vår web side til Shed49.com. Vi er meget fornøyd med den service 
vi har fra dette selskapet. Det koster oss kun ca 300 kr året og tjenesten fungerer utmerket. 

Knut Øyvin tar i tillegg kopier av data som lastes til vårt web server (shed49).   Kopien legges på vår 
server og lastes ned til våre lokale harddisker som backup. Det representerer vår omfangsrike 
webside og vårt web album med mer enn 3000 bilder. Dette tar i øyeblikket 6-7 Gigabytes plass. For 
å ta backup trenger vi plass for det dobbelte på serveren, aktive datafiler og en kopi. Det betyr at i 
2017 må vi utvide vår plass på serveren fra 10 Gigabyte til minimum 20 Gigabyte. Det vil øke vår årlge 
kostnad fra ca 300 kr året til ca 600 kr året.  Varteig Historielag får her mye for pengene med denne 
tjenesten slik Bildegruppa vurderer dette. 

Vi abbonnerer også på en lisens for våre menyer på vår web side. Dette koster ca 150 kr året som vi 
må fornye i 2017. 

Bildegruppa har forøvrig kjøpt lisens for programmet PIE, programmet brukes til å redigere metadata 
på våre bilder. Men Bildegruppa bruker flere andre programvarer som vi har tilgjengelige uten lisens.  



Vi ber styret  vurdere tidligere forslag sent  fra Bildegruppa om å kjøpe lisenser for noen flere 
programmer vi bruker i Bildegruppa. 

Annen maskinvare. 

Bildegruppa disponerer 4 harddisker og 2 mobile skannere som fungerer bra. 

 

Forslag til styret for 2017: 

Medlemmene i bildegruppa for 2017 reduseres til aktive medlemmer. 

 

Webkommiteen  ønsker å takke alle som har bidratt i arbeidet med bilder i 2016.  

WEB kommiteen, 

Øistein Bøe 

Oddveig Nilsen 

Knut Skaar, leder. 

 

 



Varteig Historielag 

Årsrapport fra Meierikomiteen 2016 

Meierikomiteen har i 2016 bestått av Kjell Lunde (leder), Gunnar Bråthen, Kai Rød, Terje 
Bergby og Finn Tomta. 

1. Bygningsmessige arbeider 

Komiteen har hatt tre komitemøter i løpet av året. 

I august hadde komiteen sammen med byggmester Christer Lunde, Mesterbygg en grundig 
utvendig befaring av bygningene på Meieriet. 

Våningshuset 

Det utvendige forfallet på våningshuset er nå kommet så langt at laget har måttet ta en 
avgjørelse om dets videre skjebne. Komiteen har anbefalt for styret å starte en rehabilitering 
av bygningen og styret har vedtatt å gå inn i denne prosessen. Ved å ta en yttervegg pr. år 
pluss taket, vil dette bli et 4-5 årsprosjekt. Arbeidet med å lage et kostnadsoverslag og 
finansieringsplan er startet opp av komiteen og lagets styre. 

Det er ikke utført noen bygningsarbeider på våningshuset siste år. 

Uthuset 

Det er utført noen mindre arbeider ved uthuset (utvendige inngangsramper) siste år.  

Meieribygningen 

Befaringen som ble holdt med byggmester Christer Lunde, avdekket behov for utskifting av 2 
vinduer (kjøkkenet) og mindre murarbeider/reparasjoner utvendig. Nye vinduer er bestilt og 
levert fra Nygård snekkeri og skal settes inn i nær framtid. 

Det er ikke utført andre bygningsarbeider på meieribygningen siste år. 

Potetkjelleren 

Meierikomiteen har fjernet den østre halvpart av det gamle kjellergulvet og det er lagt nytt 
tregulv. Dessuten er den gamle østveggen med mye råte fjernet og det er satt opp ny vegg.  
Bunnsvilla på østveggen er også skiftet. Veggen er nymalt i høst. 

2. Utomhusarealer, drift og vedlikehold 

Den nye gressklipperen fikk en forskriftsmessig service før klippesesongen. Det er nødvendig 
med full service av maskinen før annenhver sesong. 

I tillegg til gressarealene ved meieriet klipper vi også Prestegårdsalleen. 

 



3. Verktøy, rekvisita 

Etter innkjøp av en del nytt verktøy/redskap for to år siden, er det nå bare behov for mindre 
nyanskaffelser.  

 

Hasle, 13.01.2017 

Kjell Lunde 



 

Rapport fra 

INNTAKSKOMITEN 2016 

 

Medlemmer: 

Terje Bergby-Leder,Wigdis Bergby-sekretær,Trond Kokkim. 

Mottak: 

Rodestein,sildesalaten,musikk uniformer,hånddrevet hakkels maskin,noen gamle bøker. 

Vi har også endel bilder,bøker og diverse som må gås gjennom på neste møte. 

Inntakskomiten har også ansvaret for å holde orden i det brannsikre rommet på meieriet. 
 



 

 

 

Årsrapport fra ad.hoc. komiteen "Skilting av kulturminner i Ovaskogs". 

 

Komiteens medlemmer:  

 Ingrid Kullerud, Oddveig Nilsen og Kari S. Lunde. 

Komiteens arbeid i 2016: 

Komiteen har hatt ca. 1 møte pr. mnd. og deretter fordelt skrivearbeid m.m seg i 
mellom. 

Mai: Varteig Historielag fikk tildelt 90 000 kr til arbeid og produksjon av 
kulturminneskilter av Sparebankstiftelsen DNB etter en søknad fra 
kulturminnekomiteen. 

Juni: 49 skilttekster ble sendt til printing hos Gundersen Reklame etter at 
tillatelse fra grunneiere var innhentet. 

10. September: Styret i VH og kulturminne komiteen arrangerte en tur der vi 
startet dugnaden med utsetting av skiltene. Gruppa som hadde gjort arbeidet 
med registreringen av kulturminnene i Ovaskogs, ble spesielt invitert. De 10 
første skiltene ble satt ut. 

September- november: Resten av de 49 første skiltene ble satt ut i terrenget på 
dugnad av Kari Lunde, Oddvar Juliussen, Gunnar Bråthen, Finn Tomta, Arnfinn 
Kullerud og Ingrid Kullerud. 

September – desember: Komiteen lagde ferdig nye 39 skilttekster, og innhentet 
tillatelse av grunneiere til skilting. 

 Januar: 39 skilter over kulturminner som omhandler næringsvirksomheter, 
forsamlingsplasser, skoler og møteplasser ble sendt til printing. 



Etter årsskiftet startet komiteen på arbeidet med å lage et hefte som skal supplere alle  

opplysningene på skiltene. Komiteen vil også takke alle som har bidratt med masse tid og 

krefter for å sette ut kulturminneskiltene. Samtidig håper vi på fortsatt velvilje til å sette ut  

resten av skiltene utover våren. 

 

 

Varteig 18.01.2017 

For kulturminnekomiteen Ovaskogs, 

Ingrid Kullerud 

 

 

  

 

 



Årsrapport for 2016 fra komiteen for kulturminneregistrering Østaskogs 

Fra 2010 til 2012 besto arbeidsgruppa av: Otto Gabestad, Helge Bergby og Terje Bergby. I 
den perioden ble kulturminner i Bergbykroken og på Østtorp registrert.  

I 2016 gjenopptok ei ny gruppe arbeidet. Denne gruppa består av Terje Bergby, Solveig Rød 
og Oddveig Nilsen. I tillegg har Jørgen Winsvold vært med som kjentmann. De har registrert 
boplasser knyttet til Knatterud beliggende langs RV 111. Oddveig Nilsen har skrevet tekster 
og redigert fotografier. Noe tekst og bilder er lagt ut på Kulturminnekart Østfold. Oddveig 
Nilsen har tatt på seg denne oppgaven. 

Det gjenstår mye registrering. Gruppa planlegger turer både vår og høst 2017. 

 

Kjølberg, 18.01.2017 

Oddveig Nilsen 

 



Varteig Historielag 

Årsrapport for 2016 fra komiteen for kulturminneregistrering Neaskogs 

Først vil «komiteen» minne styret om at denne komiteen/gruppa er en selvoppnevnt komite 
med de personer som har vært villige til å delta. 

Siden 2011 har komiteen/arbeidsgruppa bestått av: Kjell Andersen, Isak Lunde, Gunnar 
Braathen, Odd Henry Johansen, Gunnar Kultorp, Arild Smaaberg og Kjell Lunde. Gruppa har 
ingen valgt leder, men Kjell Lunde har organisert innkallingene og treffene som vi har hatt. 
Gruppa har aldri vært fulltallig, men 3-5 personer har møtt hver gang. 

Registreringer 

Gruppa har nå holdt på med registreringer Neaskogs hver sommer siden 2011. 

I 2016 har gruppa foretatt registreringer på Nipa gård og noen ekstra registreringer på 
Småberg. Det gjenstår muligens noe på Bergerud gård, ellers er gruppa ferdig med 
registreringene Neaskogs. 

Eventuelle single objekter som måtte gjenstå noen få steder, tas kommende sommer. 

 

Hasle, 13.01.2017 

Kjell Lunde 



ÅRSBERETNING FOR PUBLIKASJONSKOMITEEN 2016 

Komiteen har i 2016 bestått av : Solveig Rød (leder), Øistein Bøe og Hans Erik Pedersen. Synnøve 
Lunde Karlsen har deltatt i arbeidet med Varteigkalenderen. 
Komiteen har  ansvar for utarbeidelse og salg av Inga-heftet og Varteigkalenderen. 
Inga 2016 er det 32. i rekken. Det er på 96 sider med et variert innhold av lokalstoff som spenner fra 
gårdshistorie til  ”Kjendis med Varteig-røtter” og erindringer. Også I årets hefte har det lykkes å få 
flere skribenter enn bare komiteens medlemmer.  Anne Sofie Bergerud har- som i tidligere utgaver-  
stått for forsidetegningen. 
Heftet ble trykket i 350 eksemplarer.  Hefter er fullfinansiert via annonser, så salget gir en god 
inntekt til laget. Pr dato gjenstår ennå rapport fra noen av selgerne, men salget ser ut til å ha vært 
omtrent som tidligere år. 
Varteigkalenderen 2016 : Tilgang på bilder er god. Synnøve Lunde Karlsen ser gjennom bilder som 
kommer inn til fotoarkivet og ”øremerker” noen for kalenderbruk. Det etterstrebes å få til en grei 
fordeling mellom bilder fra ulike deler av Varteig og ulike årstider. I år har det for første gang vært 
brukt noen bilder i farger. Noe vi har fått positive tilbakemeldinger på. 
Kalenderen har 1 hovedsponsor. Det dekker ikke alle trykkeutgiftene, men takket være stor innsats 
fra de lagsmedlemmene som utgjør selgerkorpset, gir likevel kalenderen et pent tilskudd til lagskassa. 
Kalenderen ble trykket i 600 eksemplarer. Pr. dato gjenstår rapport fra noen av selgerne, men det ser 
ut til at det også i år kan ha vært en liten nedgang i antall solgte kalendere. Selgerne som gikk rundt 
med kalendere før jul, solgte også mange Inga-hefter og noen CD-er. 
CD og filmer : Den første filmen (bygdefilmen fra 1961 og Skolefilmen) er det nå bare noen få ex igjen 
av. Det samme gjelder dialekt-Cd-en. De to andre filmene er det mange ex. av. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

RAPPORT FRA RYDDEKOMITEEN 2016 

Høsten 2014 bestemte styret at det skulle opprettes en ad-hoc komite med følgende mandat : 
Få samlet og klargjort en del av gjenstandene på Meieriet og på Vestvoll slik at de kan danne 
en eller flere utstillinger.  
Antallet gjenstander på Vestvoll bør reduseres til et minimum. Målet er at arbeidet er ferdig 
før Bygdedagen i 2015. 
Solveig Rød ble utnevnt til leder av komiteen. Terje Bergby, Wigdis Bergby og Synnøve Lunde 
Karlsen har også vært med i komiteen. Dessverre stoppet arbeidet opp våren 2015, og er 
ikke gjenopptatt. 
Det var satt av 15.000, kr til ryddearbeidet. Det ble brukt.  Det ble også søkt om, og innvilget, kr 
5.000,- ekstra  for å kunne gjøre utstillingene helt klare. Denne summen er ikke brukt. 
Pr. dato gjenstår følgende arbeid : Plakater/merking ved gjenstander, organisering av gjenstander i 
Grisehytta og innkjøp og montering av lystette rullgardiner i hovedhuset.  
Det er usikkert om komiteen klarer å sluttføre arbeidet innen bygdedagen 2017. 
 




