Referat
Befaring på Stykket, behandling av Stabburet på Stykket gård, "Stabburetsaken"
Dato:

09.06.2015

Sted:

Stykket gård, Stykkesveien, Trondheim

Referent:

Terje Aglen

Tilstede:
Fra Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund:
Terje Aglen, leder av speidernes husråd i Sør-Trøndelag
Svein Harald Gunnes, medlem av Speidernes Husråd i Sør Trøndelag
Lise Brekken, visekretsleder i Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund

Fra Historielaget:
Erik Solem
Roar Sæterhaug

1 Bakgrunn:
Stabburet på Stykket gård ble hentet av Historielaget i 2010 for at historielaget skulle besørge
rehabilitering av det historiske bygget i henhold til en muntlig avtale mellom Historielaget og SørTrøndelag krets av Norges speiderforbund ved Husrådet i 2010, den muntlige avtalen er referert i et
styremøte til Historielaget.

Det viser seg i ettertid at denne muntlige avtalen var ikke klarert med Historielagets styre når den ble
inngått. Stabburet er i dag fysisk plassert på Byneset der rehabiliteringen er i sin sluttfase.
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Historielaget ønsker i dag å overta Stabburet for å sette det opp på Marken gård i en sammensetting
av et historisk gårdstun.
Som kompensasjon for bygget er det enighet om følgende:






Platting med sitteplasser der Stabburet har stått, fundamentert for et mulig framtidig
overbygg.
Opplysningsskilt med historisk informasjon på Stykket samt informasjon på oppført
informasjonstavle på Helkansæter.
Bistand med dugnadsarbeid i forbindelse med dette.
En symbolsk salgssum på kr. 1,- hvis det blir nødvendig i forbindelse med tinglysning og andre
tillatelser fra myndigheter.
Historielaget sørger for finansiering samt dialog og søknader, tillatelser, tinglysning etc. som
må på plass med Trondheim kommune og andre offentlige etater.

Denne befaringen ble avtalt 08.03.2015 for å legge opp videre drift i prosjektet.

2 Drøfting:








Takstein som ble bevart etter at Stabburet ble flyttet fra stedet blir ikke gjenbrukt, de kan
brukes som fyllmasse.
Steinene som utgjorde fundamentet til stabburet tar Historielaget med til Marken.
Trappa tar Historielaget med til Marken.
Mål på plattingen: ca 5-6 meter i bredde (langs stykkesvegen, øst-vest), ca. 4 meter i lengde
(fra Stykkesvegen imot bakken nord-sør).
Stikkprøver med spett på befaringen tyder på et jordsmonn på ca. 40-50 cm. Sør-Trøndelag
krets av NSF sørger for gravearbeid i løpet av sommeren 2015.
Plattingen må fundamenteres med mørtel, søylesko (9 søyler) på berg hvis mulig.
Historielaget sørger for fundamentering, oppsett av platting og informasjonstavle.

3 Konklusjon:
Videre framdrift blir at grunnen klargjøres av Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund
sommeren 2015. Videre arbeid med oppbygging av platting påbegynnes i september 2015.
Salgssum for bygningen er ikke nødvendig ifølge Trondheim Kommune. Når bygget settes opp på
Marken gård går bygget inn i kommunens bygningsmasse på det stedet. Kommunens forsikring vil da
ta over ansvaret og bygget går utav Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbunds forsikring.
Trondheim, 09.06.2015
Terje Aglen, referent
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