Historielaget Hommelviks Venner

Årsberetning for 2014
Styret har i perioden bestått av:
Leder:
Geir Roar Larsen
Nestleder:
Eva Nilssen
Kasserer:
Jon Hopp
Sekretær:
Eli Brøseth
Styremedlem:
Kari Kristiansen
Leder museumsgruppa:
Kari Hoff
Leder fotogruppa:
Aage Moan
Leder kulturminnegruppa: Harald Kringhaug
Varamedlem:
Jon Eidem
Medlemstallet i 2014 er 235.
MØTER:
• Årsmøte 29.01.2014
• 10 styremøter i årsmøteperioden
• 3 møter med Malvik kommune den 23.04, 28.10 og 06.11 Tema: Befaring og
vedlikehold av Jakobsli museum.
• 1 fellesmøte med alle historielagene i Malvik; 19.08 på Rådhuset om
Kulturminneregistrering med 3 påfølgende GPS-kurs

AKTIVITETER:
Åpne møter/medlemsmøter:
• Åpent møte 26.03 på Cafe Rampa Tema: Sentrumsplanen
• Vikakveld 26.11 på Cafe Rampa om krysseren Berlin

Kulturminnedagene 13.-21.09. Tema: Den store reisen-200 års samfunnsutvikling.
HHV arrangerte den 21.09 vandring langs gamle ferdselsveier i Gevingåsen.
Turen med 20 deltagere gikk fra Gardestuen i Lånke over Gevingåsen til Muruvik. Sigurd
Kvål og Odd Bjørkli var guider.
Årboka 2014:
HHV sto for presentasjonen av årboka 2014 som foregikk på Bruket Kulturhus den 04.12
Styret i HHV hadde dugnad på utlevering av boka til lagets medlemmer 05. og 06.12 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 2015:
Fotogruppa finner som vanlig gode bilder og tekster som passer inn i årshjulet. Laget hadde
mange dyktige selgere ute i ukene før jul. Den selges også på Coop Extra Hommelvik og
Vikhammer.
Jakobsli Museum:
Arbeidet med ytre vedlikehold fortsatte med maling av uthuset og stabburet. 01.07 hadde
styret en markering i tunet for dugnadsgjengen. Viser ellers til museumsgruppas beretning.
Regionkonservator Birgitta Odén har revidert tilstandsrapporten for Jakobsli, 23.04.
Avtalen mellom Malvik kommune og HHV om leie av eiendommen Jakobsli er mottatt i
signert stand fra Malvik kommune.
Lageret på Coop Extra Hommelvik:
Medlemmer fra museumsgruppa og lederen for kulturminnegruppa, Harald Kringhaug, har
også dette året hatt mange dugnadstimer i kjelleren på Coop Extra. Lageret er tatt i bruk og
fungerer slik som ønsket.
Det digitale fotoarkivet til Tor Haldberg er lagret på en ekstern harddisk i Coop-kjelleren.
Hjemmesida:
Eva Nilssen har som nestleder ansvar for hjemmesida vår. Pål-Didrik H Roland hjelper oss
med oppdateringer og utfordringer som dukker opp. Adresse:
http://www.hommelviksvenner.no eller www.malvik.kommune.no/museene-i-malvik
DIVERSE:
• Malvik kommune har etablert en egen lokal navnekomite som skal bistå ved
navnsetting av nye kommunale bygg. HHV er invitert til å delta og Øivind Kristiansen
er utpekt som vår representant. Styret laget et innspill til navn på Kulturhuset, Hobos
og Vibos.
• Styret hadde også et innspill vedr adressenavn på parseller og områder. Øivind
Kristiansen er også vår representant i denne navnekomiteen.
• Styret i HHV fremmet den 11.06 en uttalelse vedr. Sentrumsplanen. HHV valgte å
fokusere på verna/verneverdige hus og områder i Hommelvik sentrum. Videre har vi
fokusert på at fortetting og boligbygging skal ha et sosialt preg, slik at også ungdom
og nyetablerere kan finne sin plass i Vika. Det vil gi mangfold og ikke minst et
pulserende folkeliv, noe som vil styrke sentrum og også være positivt for oss som har
fokus på å ivareta historien.
• Fotogruppa har sammen med Malvik Fotoklubb bidratt med bilder til en flott
fotodekorasjon på Malvik Senter.
Økonomi:
Økonomien i laget er solid. Viser ellers til regnskapet for 2014.

På bakgrunn av årsmeldingene til arbeidsgruppene, har HHV disse viktige
utfordringene i 2015:
• Arbeide med å sette opp faste utstillinger i uthuset.
• Fortsette å samle inn opplysninger om og registrere det store bildematerialet fra Tor
Haldberg.
• Videre deltagelse i prosjektet «Registrering av lokale kulturminner».
• 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.
• Samarbeide med regionkonservator Birgitta Odén om å utvikle gode planer for
Museene i Malvik.
• 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 2014.
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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