Historielaget Hommelviks Venner

Årsberetning for perioden
2.februar 2011 til 30.januar 2012
Styret har i perioden bestått av:
Leder:
Arne Lysø
Nestleder:
Kari Hoff
Kasserer:
Mette Wigdahl
Sekretær:
Eli Brøseth
Styremedlem:
Kari Kristiansen
Leder museumsgruppa:
Jorunn Bakke
Leder fotogruppa:
Aage Moan
Leder kulturminnegruppa: Harald Kringhaug
Varamedlem:
Anne Marie Larsen
Medlemstallet i 2011 er 165, hvorav 4 nye.
MØTER:
• Årsmøte 2.februar 2011
• 11 styremøter i årsmøteperioden
• 4 åpne møter
• 2 møter i MIM
• 2 møter med Malvik kommune. Tema: Torggården.
• 1 møte med Malvikbladet og Malvik kommune. Tema: Profilering av historielagene i
Malvik, gjennom fast spalte i Malvikbladet en lørdag i måneden.
AKTIVITETER:
Åpne møter/medlemsmøter:
• I forbindelse med årsmøtet den 2.februar ble det holdt et åpent møte hvor Tor
Haldberg snakket om Nygården i Hommelvik, ut fra et bilde, gitt av Stig Herjuaune.
• Det var en gang.. på Cafe Rampa m/Tor Haldberg, Øivind Kristiansen og Trond
Sivertsen. Tema i 2011 har vært: «Trelastbyen Hommelvik og Hommelvik Bruk» den
16.februar. «1.maifeiring i historisk perspektiv og korpsmusikken i Vika» den 30.april
i forbindelse med Arbeiderfestivalen. «Nygården og Jernbanen» den 26.oktober.
Kulturminnedagen «Skjulte skatter, spor i landskapet»:
Ble markert den 11. september med Åpent museum på Jakobsli og vandring opp
Tyskertrappene.
Årboka 2011:
Malvik Historielag sto for presentasjonen av årboka 2011. Styret i HHV hadde dugnad på
utlevering av boka til lagets medlemmer 9. og 10.desember på Coop Prix.

Bygdekalenderen anno 2012:
Fotogruppa står for det årlige arbeidet med å samordne bilder og tekster til kalenderen. Den
selges i butikker i kommunen og ved dørsalg. Se ellers egen årsmelding fra Fotogruppa.
Jakobsli Museum:
Museumsgruppa sørger for at museet vårt stadig utvikler seg. Museet har vært åpent for
besøkende 1 gang i måneden fra april til september. Se ellers egen årsmelding fra
museumsgruppa.
Prosjektet «Tilgjengeliggjøring og skilting av 4 kulturminner»:
De 4 kulturminnene er: Brukarene (Homla Bru), Tyskertrappene, Høibytrøa, Hallstad/Sollielva.
Kulturminnegruppa har avsluttet arbeidet med å rydde kulturminnene og sette opp de nye
informasjonstavlene. Se ellers egen årsmelding fra kulturminnegruppa.
Sluttrapporten er levert Kulturminnefondet og HHV har mottatt siste del av tilskuddet.
Hjemmesida:
Styret i HHV vil rette en stor takk til Pål-Didrik Hoff Roland som laget hjemmesida vår.
Denne høsten er det lagt ned en stor innsats med å få skrevet og lagt ut nyttig informasjon og
interessante artikler. Adresse: http://www.hommelviksvenner.no eller
www.malvik.kommune.no/museene-i-malvik
DIVERSE:
Maleriutstilling:
I forbindelse med maleren Ivar Pettersens 100-årsdag i februar 2012, har styret i HHV i
samarbeid med Inga Werenskiold planlagt og gjort forberedelser til å markere dette med en
utstilling av hans malerier på Rådhuset 27.april til 3.mai 2012. En artikkel vil komme i
Malvikbladet i februar.
Utstilling:
Da musikkspillet «Carl Halck» ble vist på Karlslyst 17.-20.august, hadde HHV en stand med
tema: Industriell virksomhet i bygda vår. Det ble vist gjenstander og bilder om Fløting,
båtbygging og Hommelvik støberi.
I arbeidet med bevaring/restaurering av Torggården:
HHV har deltatt på infomøtet de 10.02.
Ordfører Terje Granmo deltok på styremøtet i HHV den 17.03.
HHV var i møte med ordfører Terje Granmo og virksomhetsleder kultur Arve Renå den19.5.
Arkitekt Thomas Bresges fra Jøssåsen deltok på styremøtet i HHV den 13.10.
Moan/Sandfjæra:
Styret har besvart henvendelse fra utbygger og fastholdt tidligere standpunkt ang utbygging.
Viser til brev, datert 24.08.2011.

Økonomiske tilskudd:
Etter søknad 11.000 kr. Fra Malvik kommune.
Etter søknad til Kulturminnefondet i forbindelse med prosjektet «Tilgjengeliggjøring og
skilting …»: har HHV til sammen mottatt kr.33.000.
UTFORDRINGER:
• Restaurering og vedlikehold av Jakobsli Museum, i samarbeid med Malvik kommune.
• Ombygging av Coop Prix Hommelvik gjør at vi har en uavklart situasjon når det
gjelder lagring av våre gjenstander, men laget er i god dialog med Prix om permanent
lagerplass.
• HHV har satt i gang registrering av Ivar Pettersens malerier i forbindelse med hans
100-årsdag i februar. Vi har bedt om å låne noen av disse bildene og vil arrangere en
utstilling. Utstillingen vil foregå samtidig med Arbeiderfestivalen.

Vi vil takke medlemmene for god støtte og engasjement i året 2011. Vi vil også rette en stor
takk til alle som har støttet oss med dugnadsarbeid og med bidrag til og salg av kalender og
årbok.
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