
Årsberetning fra museumskomiteen 

 

Museumskomiteen har i 2016 fått gjennomført noen av punktene på arbeidslista i tillegg til det 

vanlige vedlikehold av utearealer. 

Det ble på bakgrunn av observasjoner i 2015 besluttet å rive opp gulvet i mastua da det var store 

indikasjoner på råte/fuktskader. Pipa og grua måtte da også rives og det arbeidet ble påbegynt på 

vårparten. 

I løpet av året ble det rensket ut innvendig, lagt inn drenering, fuktsikret og støpt inn nytt gulv med 

varmekabler. I tillegg ble tak og vegger malt opp. Skifte av vinduer, flislegging og listverk står på 

planen våren 2017. I tillegg fikk kjøkkenet en liten oppgradering med flere skap og mer benkeplass. 

Området er fortsatt mye brukt av skoleklasser og barnehager i tillegg til vanlig rekreasjon. 

Godt besøk har det også vært på de faste arrangement som St-hans, friluftsgudstjeneste, 

søndagskaffe og familiedagen i kulturuka. Kommunestyret avholdte også utendørs møte på Teigen 

den 08. september. 

Samlinga er tilført noen gjenstander i 2016, men den store revisjonen av samlingene ligger fortsatt 

foran oss. Noen gjenstander er også utplassert på Klæbu Sykehjem, ett tiltak som det ble satt pris på. 

«Oppgraderingen» av utearealene som er gjennomført de siste årene medfører at det krever noe 

mer arbeid for å holde området på den standard det har i dag. Det er brukt ca 6-8- timer pr uke på 

utearealene i vekstmånedene.  I tillegg kommer oppgradering av mastua og annet arbeide på 

anslagsvis 250 timer. God deltagelse på «rivedugnader» på vårparten, ingen nevnt o.s.v…    

Av ulike årsaker har det til tider vært noe labert oppmøte på de ordinære dugnadskvelder, slik at mye 

av arbeidet er utført av enkeltpersoner. Dette medfører slitasje på de det gjelder og er ingen god 

løsning. Samarbeidet innad i komiteen er også blitt preget av dette så her har vi noe å gå på. 

Av samme grunn er det blitt ett etterslep av arbeidsoppgaver og spesielt låna har ett sterkt behov for 

utvendig vedlikehold, men man har måttet prioritere og da ble det mastua som fikk løftet sitt i år. 

Historielaget er eier av en stor og flott eiendom og det er krevende å holde tritt med veksten og 

forfallet , så ønsket for 2017 måtte bli at flere møter på dugnad.   

I tillegg hadde det vært en fordel om det ble utarbeidet noen styrende dokument for bruk av 

området og samlingene slik at man vet hvor man vil og skal.   
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