Bautahaugen samlinger og Bergsrud gard.
Årsmelding 2016-2017.

Stiftelsen Bautahaugen samlinger har eieransvar for alle hus med innbo på Bautahaugen,
garden Bergsrud, Hedalen mølle og badstua i Bronbakke.
For alle husa på Bautahaugen, har stiftelsen samarbeidsavtale med Valdresmusea A/S.
Styret drifter selv Bergsrud, Mølla og Badstua.
Nåværende styret ble valgt på årsmøtet 11.03.2016. Det ble valgt 5 medlemmer til
styret, og to vararepresentanter.
Vedtektene sier at styret skal konstituere seg selv, og oppgavene ble fordelt på følgende
måte:
Styreleder: Odd Arne Klemmetsrud
Nestleder: Bente Fekjær Skogly
Kasserer: Svein Gunnar Huset
Sekretær: Rigmor Brenden
Styremedlem: Arild Bjørnstad
Første vararepresentant: Tor Anders Perlestenbakken
Andre vararepresentant: Ann Karin Samsing.
Årsmøtet utnevnte Gunn Karin Fossholm, Olaf Ødegaard Søbekkseter, og Ellen Skrinde
Øverby som Valgkomite.
Lederen for Venneforeninga, Sigrid Haugen, har hatt møte- og forslagsrett i styret, og
har vært tilstede på de fleste møtene.
Styret valgte: Odd Arne Klemmetsrud som kontaktperson til Hovedstyret for
Valdresmuseea.
Bente Fekjær Skogly ble valgt som kontaktperson for utleiehytta,
Svein Gunnar Huset ble valgt som kontaktperson for utleie av Bergsrud,
og også som kontaktperson for ev. kjøpere av hyttetomter.
Arild Bjørnstad ble valgt som kontaktperson for Hedalsmølla, og til kontakt
for samarbeidet med den tidligere etablerte Møllegruppa.
Til styret for Trestikkvegen ble Odd Arne valgt som styremedlem, og Bente som
vararepresentant.

Fokus i inneværende periode 2016-2017.
Vedtektene sier bl.a. at vi skal føre tilsyn med samlingene. Alle var nye i styret, derfor
har vi brukt tid på befaringer. Vi har sett på hus, kart og grenser til de forskjellige
eiendommene. Gjennom alle befaringer og dugnader, har vi hatt uvurderlig hjelp av
vaktmesteren, Hallstein Nerbye, som er ansatt i 40 % stilling på Bautahaugen.
Etter befaringene har vi utarbeida både lang- og kortsiktige planer for det videre
arbeidet.
Bautahaugen med uteområdet.
Sommeren 2016 ble det tilrettelagt gangveg for rullestoler/barnevogner opp til
Bautahaugen, med økonomisk støtte fra Venneforeninga.
I samarbeid med vaktmesteren har styret bidratt til å rydde opp rundt Dammen.
Området der blir ferdigstilt våren 2018. Dette er også et prosjekt Venneforeninga har
støtta økonomisk.
Styret har hele tiden hatt et nært samarbeid med Valdresmusea, og bygningsrådgiveren,
Odd Arne Rudi har utarbeida en omfattende tilstandsrapport. Den viser at det er store
vedlikeholdsbehov på stort sett alle hus, så Valdresmuseea vil starte på det omfattende

vedlikeholdsarbeidet allerede fra i år.
Vi har videreført avtalen om parkeringsplassen mot Joker, og fortsetter samarbeidet etter
vedtaket fra 16.12.02.
Det er anlagt en parkeringsplass på Bautahaugens område på fylling bak låven i
Brakadokka. Etter hvert har plassen blitt fylt opp på en slik måte at overflatevannet blir
stengt og området blir forsumpa. Dette er til genanse for utearealet på Bautahaugen.
Arbeidet med å rydde opp viser seg å være vanskelig på grunn av et kloakkanlegg som
ligger i fyllinga. Dette kloakkanlegget er ikke å finne i kommunens arkiver, men anlegget
tilhører Solstad. Styret har ikke klart å komme til enighet med eier av Solstad om
bruksretten her.
Skoghusværet og stallen i Vassfaret.
Det står heller dårlig til med husa som er plassert i Bergsrud skog i Vassfaret, og
tilgjengeligheten er vanskelig for et ev. publikum. Vi tenker oss at husene flyttes til
Bautahaugen samlinger, og at de skal framstå som et skogmuseum i ei skogbruksbygd
som Hedalen. Vi har drøfta saken med Valdresmuseea, og Bygningsvernkonsulenten har
gitt positive tilbakemeldinger om at de vil være behjelpelige med nødvendige søknader.
Flyttinga er et prosjekt Bautahaugen må bekoste selv.
Bergsrud:
På Bergsrud har vi leietakere, et yngre par med barn. Det har vært noe vedlikehold der.
En råtten veranda er tatt ned og erstatta med ny i impregnert virke.
Fjellstad:
Styret har hatt et godt samarbeid med Bergsrudgruppa når det gjelder rydding både inne
og utomhus. Gruppa består av Hallstein Nerbye, Marianne Bjørnstad, Lisbeth Garli og
Geir Øverby. Sist sommer hadde vi fellesdugnad på utearealet, og området framstod
etter hvert som representativt. Det har vært arrangert 5 dager ryddedugnad på Fjellstad.
Utenom dette har Arild brukt utallige timer på å lage og å sette opp hyller, for å få på
plass ei stor radiosamling som Bygda/Bautahaugen arva etter Asbjørn Nordby.

Fjellhytta:
Det nåværende styret valgte å leie ut hytta på fjellet. Det ble utarbeida leiekontrakt, og
hytta ble leid ut fra august 2016

Hyttetomtene:
Styret har beslutta å selge én eller flere av de godkjente hyttetomtene. Helge Nordby og
Svein Gunnar har utarbeida prospekt for tomtene.

Mølla:
Møllegruppa består av Rønnaug Sørlie, Nils Garli, Helge Nordby, Harald Arne Haugen,
Gudbrand Lia og Hallstein Nerbye. Disse har gjort en formidabel jobb, med å skaffe
penger fra ulike stiftelser, slik at arbeidet med teknisk istandsetting inne har kommet
godt i gang.

Vedtektsendring:
Styret har gjort en vedtektsendring 21.02.2018.
Vedtektenes § 5 første ledd er med dette endret fra: «Styret innkaller bygdefolket i
Hedalen til årsmøte annet hvert år. Møtet avholdes i mars måned.» til: «Styret innkaller
bygdefolket i Hedalen til årsmøte hvert år. Møtet avholdes i mars måned.» Beslutningen
er enstemmig.

Styret ser tilbake på to interessante år, hvor vi har hatt de beste samarbeidsforhold.

Styret vedtok årsmeldinga for 2016-2017 den 14.03.2018.
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