
ÅRSRAPPORT MUSEUMSKOMITEEN 2014 

 
Det er i løpet av året lagt ned ca 370 dugnadstimer til drift og vedlikehold på Klæbu 

Bygdemuseum i 2014. I tillegg kommer tid brukt i forbindelse med møter, museumsdager, 

søndagsåpent museum og familiedag som museumskomiteen har hatt ansvar for. Det er også 

leid inn mannskap for en del maskinarbeid.  

 

Arbeid som er utført i løpet av året: 

Utearealene 

Slått og rydding av området 

Oppussing av bord og benker 

Nedsetting av ny septiktank og planering og etablering av bålplass og benkplass nede ved 

sjøen 

Oppgrusing av vegene 

Oppsetting av nytt skilt «Klæbu Bygdemuseum» 

Nedsetting av bærbusker og stauder sammen med Klæbu Hagelag 

Slått av flata i Bjørklimarka med tanke på reetablering av blomstereng 

 

Bygningene 

Beising av stabburet og utstyrsmastua 

Delvis klargjøring i lokomobilgarasjen for utstilling av brannvernutstyr 

 

Gjenstandene 

Registrering/fotografering av nye og umerka gjenstander og tekstiler 

 

Kjøkken/museumsbutikk/arrangementer 

Museumskomiteen har hatt ansvar for: 

Museumsdager for 4-klassingene i Klæbu 

Søndagsåpent kafe  og museum 

Familiedagen 

Museet har hatt en økning i besøk gjennom hele sesongen. Dette gjelder både museet og 

bruken av området til friluftsaktivitet når dette har vært stengt. Noe skyldes vel den fine 

sommeren, men og det at bygdemuseet har blitt bedre kjent både blant kommunens 

innbyggere og andre. Søndagsåpent museum har hatt en god omsetningsøkning og antallet på 

familiedagen i kulturuka var det dobbelte av året før, som også var bra. 

I tillegg til arrangementene gjennom historielaget har mastua og området vært brukt til tre 

vielser og to sommeravslutninger for bedrifter. Som vanlig har speiderne, barnehage og 

skoleklasser brukt området. 

 

Publikumstilstrømning tilsier at en må se på organiseringa og gjennomføringa av 

arrangementer.  

- Parkering. Har vi nok plass 

- Servering. Nødvendig med flere salgspunkter. 

- Sikkerhet. Vaktmannskap/guider ved store arrangementer både for å ivareta 

sikkerheten og kjentmann(kvinne). 

- Større arbeidsstyrke 

 

 

 

 



FORESLÅTTE  ARBEIDSOPPGAVER 2015 
. 

Utearealene 

Slått og rydding 

Ny bru over bekken 

Beising av benker og bord 

 

Bygningene 

Vanlig vedlikehold 

Maling av låna 

Oppretting av tilbygg på låna 

Reparering av gulv/fundament til grua i mastua 

Ferdigstilling av maskinbua på snekkerverkstedet 

Løse problemet med låven i samarbeid med «låvekomiteen» 

 

Gjenstandene 

Gjennomgang og fotografering av gjenstander i samlinga 

Lage faktaark for gjenstander 

Rydding i smia 

Ferdigstilling av utstillinga med brannvernutstyr 

 

Kjøkken/butikk 

Utvikle museumsbutikken og vareutvalget i mastua 

 

Arrangementene 

Museumsdager for 4-klassinger 

Søndagsåpen kafe og museum 

Familiedagen 

 

Prosjekter 

Reetablering av blomstereng 

Datering av kaia 

Datering av trehjul og båten i låven 

Arkeologisk undersøkelse av steinansamlinga ved sjøen 

Få på plass en motor i maskinbua 

Fortsette beplantninga sammen Klæbu Hagelag 

 

 

 

 

 

 

 


