Historielaget Hommelviks Venner

Årsberetning for 2013
Styret har i perioden bestått av:
Leder:
Geir Roar Larsen
Nestleder:
Kari Hoff
Kasserer:
Jon Hopp
Sekretær:
Eli Brøseth
Styremedlem:
Kari Kristiansen
Leder museumsgruppa:
Jorunn Bakke
Leder fotogruppa:
Aage Moan
Leder kulturminnegruppa: Harald Kringhaug
Varamedlem:
Jon Eidem
Medlemstallet i 2013 er 223, hvorav 15 nye.
MØTER:
• Årsmøte 28.01.2013
• 10 styremøter i årsmøteperioden
• 1 møte med Malvik kommune den 15.10 Tema: Ytre vedlikehold av Jakobsli museum.
• 2 fellesmøter med alle historielagene i Malvik; 14.05 på Jakobsli Museum og 17.09 på
Rådhuset. Regionkonservator B. Odén og virksomhetsleder/kultur Håkon M Andersen
fra Malvik kommune ledet møtene.
AKTIVITETER:
Åpne møter/medlemsmøter:
• I forbindelse med årsmøtet den 28.01 ble det holdt et åpent møte hvor Bjørn Jensen
informerte om arbeidet i gruppa for innsamling og registrering av lokale ord og
uttrykk.
Utstilling i Torggården :
HHV deltok under ei utstilling som åpnet 09.03. «Bruket» og «Støberiet» sin historie ble vist
gjennom bilder og gjenstander. Jakobsli museum ble presentert ved en bildemontasje. Jorunn
Bakke, Kari Hoff og Harald Kringhaug satte opp utstillinga.
Kulturminnedagene 8.-15.09. Tema: Historiens kvinner og menn.
I samarbeid med Malvik Historielag, hadde HHV arrangementer den 15.09 på Jakobsli. Fra
HHV deltok Jorunn Bakke, Kari Hoff og Eli Brøseth i arbeidsgruppa.
Marianne Z Aarstrand holdt foredrag i tunet om kvinners kamp for stemmerett. Utstillinga
«Hverdagsysler til nytte og hygge» ble vist i uthuset. Her fikk besøkende se flotte
håndarbeider i ulike teknikker. I våningshuset ble det servert havregraut og saft.

Årboka 2013:
Malvik Historielag sto for presentasjonen av årboka 2013. Styret i HHV hadde dugnad på
utlevering av boka til lagets medlemmer 6. og 7.12 på Coop Extra, Hommelvik.
I etterkant ble det tatt noen runder med utlevering til dem som var forhindret fra å hente boka
sjøl.
Bygdekalenderen anno 2014:
Fotogruppa legger ned et betydelig arbeid med å finne passende bilder og skrive tekster til
kalenderen hvert år. Den selges i butikker i kommunen og ved dørsalg.
Jakobsli Museum:
Medlemmer av museum-og kulturminnegruppene våre har i 2013 malt våningshuset.
Dessuten er vinduene i hovedhuset og uthuset reparert, kittet og malt. Etter at store råteskader
på pilarene under stabburet ble avdekket, er disse blitt skiftet ut. Malvik kommune har
bekostet materialer og utstyr.
20.06 hadde styret en markering i tunet for dugnadsgjengen.
Det er satt inn ny varmtvannstank på kjøkkenet og det elektriske anlegget er tilpasset den nye
tanken.
Regionkonservator Birgitta Odén har revidert tilstandsrapporten for Jakobsli, 25.10.
Avtalen mellom Malvik kommune og HHV om leie av eiendommen Jakobsli er også revidert.
Lageret på Coop Extra Hommelvik:
Medlemmer fra museum-og kulturminnegruppa har også dette året hatt mange dugnadstimer i
kjelleren på Coop Extra. Alt er nå ryddet på plass og lageret ser ut til å fungere som planlagt.
Blant annet er eksemplarer av avisa Homla som ble funnet under rivingen av Folkets Hus, og
protokoller og andre papirer fra Mostadmark Meieri fått sin plass.
Hjemmesida:
Kari Hoff som har ansvaret for lagets hjemmeside, legger ut informasjon og interessante
artikler, blant annet Solveig Skjetnes minner fra «Pettersengården». Pål-Didrik H Roland har
også i år hjulpet laget med oppdateringer og utfordringer som har dukket opp. Adresse:
http://www.hommelviksvenner.no eller www.malvik.kommune.no/museene-i-malvik
DIVERSE:
• Malvik kommune har etablert en lokal navnekomite som skal bistå ved navnsetting av
gater og parseller i bygda. HHV er invitert til å delta og Øivind Kristiansen er utpekt
som vår representant.
• Medlemmer av styret i HHV ble innkalt til et møte (15.08.) i prosjektgruppa for
Sentrumsplan i Hommelvik. Laget og lagets interesseområder ble presentert. Styret
fremmet et ønske om å delta i prosjektgruppa. Dette ble ikke etterkommet, men vi vil
bli holdt løpende orientert om gruppas arbeid.
• Riksantikvaren sendte i 2012 ut et skriv og inviterte alle landets kommuner til
samarbeid om registrering av lokale kulturminner. Endelig oppstart av prosjektet i
Malvik kommune, blir våren 2014. Harald Kringhaug er vår representant i
planleggingsfasen.

• Styret sendte et åpent brev til Malvik kommune (13.03) vedr planlagt riving av Folkets
Hus. Styret uttrykte et ønske om å få bekreftet at gjeldende regler og vedtak om vern
ble fulgt i denne saken. Ordfører Granmo svarte at det ikke lå noen
bevaringsrestriksjoner på eiendommen ettersom Folkets Hus ligger utenfor
verneområdet.
Økonomiske tilskudd:
Etter søknad kr. 11.000 Fra Malvik kommune.
Grasrotandel Norsk Tipping kr. 2365,20
På bakgrunn av årsmeldingene til arbeidsgruppene, har HHV tre særlig viktige
utfordringer i 2014:
• Lage et brukervennlig og nyttig system som gir oversikt over historielagets
gjenstander i lagerrommet på Coop Extra Hommelvik.
• Samle inn opplysninger om og registrere det store bildematerialet fra Tor Haldberg.
• Deltagelse i prosjektet «Registrering av lokale kulturminner».
I tillegg ønsker styret å prioritere:
• Fortsette arbeidet med å vekke interessen for lokalhistorie hos alle aldersgrupper.
• Videreføre samarbeidet med Malvik kommune hjemlet i avtale om leie av
eiendommen Jakobsli Museum.
• Vedlikeholde og restaurere bygningene på Jakobsli i samarbeid med Malvik
kommune.
• Presentere arbeidet til gruppa for innsamling og registrering av lokale ord og uttrykk
på en hensiktsmessig måte.
For utfyllende opplysninger om lagets arbeid, viser vi til arbeidsgruppenes meldinger.
Vi vil takke medlemmene for god støtte og engasjement i året 2013.
Vi vil også rette en stor takk til alle som har støttet oss med dugnadsarbeid og bidrag til
årboka og kalenderen. Takken går også til de som har hjulpet oss med salget av årboka og
kalenderen.
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